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‘Vergi oranlar›
gözden geçirilsin’
OTOMOT‹V Distribütörleri Derne¤i Genel
Koordinatörü Ifl›k Dikmen, 2008 y›l› binek ve
hafif ticari araç toplam pazar›n›n geçen y›la
oranla yüzde 17 oran›nda daralarak sonuç-
land›¤›na dikkat çekerek, sektörün “acilen can-
land›r›lmas›” gerekti¤ini belirtti. 
D‹KMEN, Türkiye’de otomotive uygulanan ver-
gilerin AB ülkelerinde uygulanan oranlara göre
yukar›da seyretti¤ini belirterek, “Vergi oranlar›
özellikle krizin yans›malar›ndan etkilenen sektö-
rü aya¤a kald›rmak ad›na gözden geçirilmeli ve
gerekli iyilefltirmeler yap›lmal›d›r” dedi. 

HABER‹ 2. SAYFADA

ODD Genel Koordinatörü Dikmen, sektörün aya¤a kalkmas›
için bir tak›m iyilefltirmeler yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve UKOME’nin ald›¤› kararlar çerçevesinde Turizm tafl›-
mac›l›¤› izin belgesi ad› alt›nda istenilen belge Turizm tafl›mac›lar› için s›k›nt› yarat›yor 
TOF’a,’Y›ld›r›m’ Baflkan
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TÜRK‹YE Lokomotif ve Motor Sanayi A.fi (TÜ-
LOMSAfi) ile General Electric (GE) aras›nda
Stratejik Ortakl›k Anlaflmas› imzaland›. Düzen-
lenen törene Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, GE Transporta-
tion Baflkan ve CEO’su Lorenzo Simonelli,
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, TÜ-
LOMSAfi Genel Müdürü Hayri Avc›, Demiryol-
‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Ergun Atalay ile üst
düzey yetkililer kat›ld›. 

TÖRENDE konuflan Y›ld›r›m, anlaflma ile yük-
sek teknoloji ürünü dizel elektrik lokomotiflerin
TÜLOMSAfi’ta imalat›n›n gerçekleflece¤ini söy-
ledi. TÜLOMSAfi ile GE stratejik ortakl›¤›n›n
Kafkasya, Orta Do¤u, Avrupa ve Kuzey Afri-
ka’y› kapsayaca¤›n› anlatan Y›ld›r›m, bu bölge-
de yaklafl›k 10 milyar dolarl›k demiryolu faali-
yeti oldu¤unu ifade etti. Y›ld›r›m, flirketin son 5
y›lda bir önceki 5 y›la göre, üretimini yüzde
156 art›rd›¤›n› hat›rlatt›. 

‘Hür irade ile örülü 
her yerde olurum’ 
TÜM Otobüsçüler Federasyonu’nun (TOF) Ola-
¤an Üstü Genel Kurul toplant›s›, Harbiye’deki
Merkez binas›nda yap›ld›. Toplant›ya çeflitli böl-
gelerden gelen sektör temsilcileri kat›ld›. 
TOFED’den ayr›lan eski Genel Baflkan Musta-
fa Y›ld›r›m, TOF’un Genel Baflkan› seçildi. Y›l-
d›r›m, “Hür irade ile örülen bir federasyonun
her taraf›nda olurum” diye konufltu.

HABER‹ 5. SAYFADA

TÜLOMSAfi ile GE aras›nda Stratejik Ortakl›k anlaflmas› imza-
land›. Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m imza töreninde, TÜLOM-
SAfi’›n son 5 y›lda üretimini yüzde 156 art›rd›¤›na dikkat çekti. 

GE Baflkan ve CEO’su Simonelli, “Türkiye’nin hizmet götürece¤i-
miz piyasalara olan stratejik yak›nl›¤›, ilerlemifl teknolojisi ve
üretimdeki yetenekleri sebebiyle bu ülkeye yat›r›m yap›yoruz. 

Servis otobüsçüleri
‘birlik’ ça¤r›s› yapt›
‹STANBUL Servis Otobüsçüleri Birlik ve Da-
yan›flma Derne¤i’nin (‹SOB) Genel Kurul top-
lant›s›, birlik-beraberlik mesajlar› verilerek de-
mokratik bir hava içinde yap›ld›. Yaklafl›k
50’nin üzerinde üyenin kat›ld›¤› Genel Kurul
toplant›s›nda, Yusuf Saraç Baflkan, Dursun Ey-
ce de Baflkan Yard›mc›s› seçildi. 

BAfiKAN Saraç yapt›¤› ko-
nuflmada, “Sonuçlar› payla-
fl›rsak, hedefe daha güçlü ula-
fl›r›z. Sektör olarak s›k›nt›l› dö-
nem yafl›yoruz, bunu aflma-
n›n yolu çok çal›flmak ve bir-
birimize kenetlenmektir” dedi.
Dursun Eyce ise, “Tek arzum
bütün esnaf›m›z› burada tek
çat› alt›nda buluflturmakt›r”
diye konufltu. HABER‹ 6’da

Ne yayalar›n yürüyen araçlara, ne yürüyen araçlar›n ya-
yalara “sayg›s›” kalmad›. Belki de üniversiteli gencin
söyledi¤i gibi, “Özellikle park ediyorlar abi, sürünüp ge-
çiyoruz ya, arabalar da böylece temizliyoruz” olaylara
esprili yaklaflmak gerekiyor. Ama nereye kadar?

‹stasyon güzel 
yollar bozuk!
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TÜVTURK Araç Muayene ‹stasyonlar›,
beraberinde birçok avantajl› hizmeti geti-
rirken, baz› sorunlar› da yan›nda tafl›yor 
AVRUPA standartlar›nda hizmet amac› tafl›-
yan TÜVTURK Araç Muayene ‹stasyonlar›’n›n
ülkemizde uygulanacak olmas› birçok kesimin
takdirini kazanm›fl olsa da, özel ve ticari araç,
kamyon, kamyonet, otobüs, TIR gibi araç sa-
hipleri, “Uygulama güzel ama araçlar› ‘canl›
bomba’ya dönüfltüren yollar›m›za da ayn›
standart bak›mlar uygulanacak m›?” gibi soru-
lar› dile getiriyorlar. HABER‹ 6. SAYFADA

‹lgili kurumlar›n, kendi s›n›rlar› içinde kalan baz›
“ana yol” ve “kent içi yollar”›n bak›ms›zl›klar›, de-
lik-deflik durumlar›, do¤al olarak bu yollarda ey-
reden araçlar›n yürüyen aksanlar›n› bozuyor. 

Kald›r›mlar yayalara yasak (m›?)Kald›r›mlar yayalara yasak (m›?)
‹stanbul’un birçok bölgesinde, yaya kald›r›mlar›n› iflgal eden araçlar yüzün-
den, insanlar adeta birer akrobat oldu. Birileri buna “dur” demeli ama kim?
‹stanbul’un birçok bölgesinde, yaya kald›r›mlar›n› iflgal eden araçlar yüzün-
den, insanlar adeta birer akrobat oldu. Birileri buna “dur” demeli ama kim?
CADDE ve sokak kenarlar›na parkeden araçlara ‹stanbul
dar gelmeye bafllay›nca, “yaya”lar›n “güven içinde (!)” yü-
rüdü¤ü kald›r›mlar, art›k “güvensiz” hale gelmeye bafllad›.
Kald›r›mlar›, birbirine yak›n park ederek iflgal eden araçlar
yüzünden ço¤u vatandafl, caddeye ya da araçlar›n seyir
halindeki sokaklara inerek, yürümek zorunda kal›yor. Bu
da birçok görünmez tehlikeyi beraberinde getiriyor. 
‹STANBUL’UN birçok bölgesinde, foto¤raflardaki güzel-
likleri (!) görmek mümkün ancak haftan›n herhangi bir
günü Befliktafl Barbaros Bulvar›’nda yü-
rüyen vatandafllar için bu görüntüler
art›k s›radan hale geldi. Yetkililer de
engel olmuyor, yetkisizler de… Metro-
büsler yaratarak insanlar› bir yerden
bir yere tafl›yoruz ama insanlar›n kald›-
r›mlarda güvenli yürümelerini göz ard›
ediyoruz. ‹flte 2010 Avrupa Kültür Bafl-
kenti ‹stanbul’dan küçük bir kesit!

ULAfiTIRMA Bakan› Binal›
Y›ld›r›m, Almanya Federal
Cumhuriyeti Kuzey Ren -
Vestfalya Eyaleti Ulaflt›rma
Bakan› Oliver Wittke’ye
Marmaray ve h›zl› tren pro-
jelerini anlatt›. Ankara’da
akflam yeme¤inde biraraya
gelen iki bakan, iki ülke ara-
s›ndaki iflbirli¤ini görüfltü.
Y›ld›r›m, konuk bakan ve be-
raberindeki heyete ulaflt›rma
sektöründe yap›lan yat›r›m-
larla ilgili bilgi verdi. 

Binali Y›ld›r›m
Alman Bakan’a
Marmaray’› anlatt›

D Belgesi s›k›nt›s› 

Kara Ulaflt›rma Genel Müdürü Talat Ayd›n, Zekai Ero¤lu ve
fiifa fien’le turizm tafl›mac›lar›n›n sorunlar›n› konufltu. 

UKOME ve belediye’nin “D2 belgesi sadece flehir-
leraras›nda geçerlidir” anlay›fl› ile istenen bu belge-
yi alacak kifli paras›n› bir kenara b›rakarak prose-
dürden yak›n›yor. D2 yetki belgesini Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›’ndan alan turizm tafl›mac›s›, bu belgenin
neden istendi¤ini sorguluyor.

KARA Ulaflt›rmas› Genel Müdürü Talat Ayd›n’la
yapt›¤›m›z görüflmede, turizm tafl›mac›lar›n›n sorun-
lar›n› konufltuk. Ayd›n, konuyla ilgili sordu¤umuz so-
rulara verdi¤i cevaplarda belgenin muhataplar›n› çe-
flitli yeniliklerin ve düzenlemelerin bekleyece¤i sinyal-
lini verdi. HABER‹ 7. SAYFADA

!!!!!!
Shell projesi ile ilgili söylentileri TOFED
Genel Sekreteri Mevlüt ‹lgin ve TOFED
Baflkan› Rüfltü Terzi de¤erlendirdi.

TÜRK‹YE Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
Yönetim Kurulu Baflkan› Rüfltü Terzi, “Projemiz
bir ya da iki firmaya ba¤l› de¤ildir. Herhangi
bir firman›n çekilmesi projemizi etkilemez. Bir
herkesi kucaklama mant›¤›nday›z” derken,
Genel Sekreter Mevlüt ‹lgin, “Biz
Shell ile Mustafa Y›ld›r›m döne-
minde sözleflme yapt›k ama
kendi döneminde olan rakam-
lardan haberi yok. Biz bu söz-
leflmeden oldukça mutluyuz”
diye konufltu. 

‘Shell projesinden
çok memnunuz’

HABER‹ 
3. SAYFADA

Rüfltü TerziMevlüt ‹lgin

Sektörü bölmenin
hiçbir anlam› yok!

∂ Rüştü Terzi röportajının 
ikinci bölümü 3. sayfada 

Yusuf Saraç

BMC’nin duyarl›
davran›fl›na
TEBR‹KLER

BMC ile Tafl›mac›lar Ga-
zetesi’nin dayan›flmas›,
Erzurumlu Özel Halk
Otobüsçülerini sevindirdi

HABER‹  2’de

Devletten ne, 
nas›l istenmeli?

Önemli olan sektörün 
sesi olmak…

Metrobüs’ün isim 
babas› benim

Kaymal› Facialar›n 
Sessiz Diyalo¤u

Umutlar›m›z› yeni 
y›la tafl›d›k

Kamu kurulufllar› 
krize ald›rm›yor

‹DO’nun, 2009
hedefleri büyük
‹‹DDOO,, 2008 y›l›nda aktif büyüklü-
¤ünü yüzde 36 oran›nda art›ra-
rak 647 milyon TL’ye yükseltti. ‹s-
tanbul trafi¤ine alternatif ulafl›m
yollar› oluflturmak amac›yla ça-
l›flmalar›n› sürdüren ‹DO, 2008
y›l›n› önemli bir ekonomik büyü-
me, yeni hizmetler, önemli ödül-
ler ve ‹DO Genel Müdürü Ahmet

Paksoy’un In-
terferry Baflka-
n› olmas›yla
büyük baflar›-
lara imza ata-
rak kapad›.

HABER‹ 
4. SAYFADA

Ahmet Paksoy
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Otomotiv sektörünün, lokomotif sektör ola-
rak ekonomiyle yan yana yürüyen ve bu
alandaki dalgalanmalardan en fazla etkile-
nen sektör vasfında olduğunu belirten Oto-

motiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordina-
törü Işık Dikmen,  Amerika’da başlayıp tüm dünya ül-
kelerine yayılan ekonomik krizin ülkemize de yansıyan
olumsuz etkilerinin dikkate alınarak hemen her sektör-
de bazı önlemler alınmakta olduğuna dikkat çekti. 

‘Son dönemde dış piyasalarda yaşanan ekonomik
istikrarsızlıklar, ülkemizde de yansımalarını göster-
mektedir” diyen Dikmen, “Dış piyasalarda ekonomi-
deki gelişmeler, belirsizlikler, beklentiler ne yazık ki iç

pazarda duraksamalara sebep olmaktadır. 2008 yılı ba-
şında 2007 yılına oranla binek ve hafif ticari araç sa-

tışlarında gözlenen artışlar ekonomik belirsizlik-
lerin de etkisiyle aylar itibariyle azalan bir seyir
izlemiştir” diye konuştu.

Dikmen şöyle devam etti: “ODD’ye üye mar-

kaların bildirimleri doğrultusunda 2008 yılı binek ve hafif ti-
cari araç toplam pazarı geçen yıla kıyasla yüzde 17 oranında
daralarak sonuçlandı. 2009 yılı beklentisi ise içinde bulundu-
ğumuz dönem itibariyle daha olumsuz. Ekonomik kriz ne-
deniyle büyük gerileme gösteren sektörümüzün yeni yılda
nelerle karşılaşabileceğini bugün itibariyle öngörmek pek
mümkün görünmezken, yine üye markalarımızdan ulaşan
veriler ışığında 2009 yılında 2007 yılına oranla yüzde 25 civa-
rında bir daralma gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.”

Ekonomik istikrarın bozulmaması ve sektördeki olumsuz
gidişin son bulması için dış kaynaklı olumsuzlukların bir an
evvel çözüme kavuşturulmasının beklendiğine vurgu yapan
Dikmen, bu süreçte iç pazarı canlandıracak teşviklerin bü-
yük önem taşıdığının altını çizdi.

Işık Dikmen şunları söyledi: “Sektör derneklerinin bu
hususta yapılabilecek çalışmalar hakkında kamu otorite-
lerine verdiği mesajlar dikkatle değerlendirilmeli ve tüke-
ticinin talebini olumsuz etkileyen vergi sistemi gözden ge-
çirilmelidir. Bu kapsamda 2003 ve 2004 yıllarında uygula-

nan ve kısa sürede uygulamadan kaldı-
rılan hurda araç teşvikinin sağlam bir
altyapı ile yeniden gündeme alınması
gerekli görülmektedir. 

Ayrıca küresel ısınma ve buna bağ-
lı çevre koruma kapsamında egzoz
emisyonları ile ilgili AB uygulamaları
ile paralel olarak egzoz emisyon salı-
nımları zararlı araçların pazardan çe-
kilmesi, buna bağlı olarak da yeni tek-
nolojilerin uygulama alanı bulduğu
çevre dostu araçların teşviki son dere-
ce önemli bir mesele teşkil etmekte-
dir. Esasen yeni ve gelişmiş teknoloji-
lerin çevre bilincine saygı anlayışı doğ-
rultusunda ürettikleri çağdaş ürünle-
rin pazardaki yerini alması global bir
anlayışın da sonucu olmaktadır. 

AB ülkelerinde ve Kyoto Sözleşme-
sini imzalamış ülkelerde, çevrenin ko-
runması ve çevre kirliliği ile mücadele
öncelikli ve temel konulardan birisi-
dir. Avrupa ülkelerinde bahsettiğim
tüm bu çalışmalar otomotiv vergi poli-
tikaları ile de desteklenmektedir. Tür-
kiye’de otomotive uygulanan vergiler
AB topluluğu içerisinde yer alan ülke-
lerde uygulanan oranlara göre yukarı-
da seyretmektedir. Yeni araç alımında
uygulanan vergi oranları özellikle glo-
bal krizin yansımalarından etkilenen
sektörümüzü ayağa kaldırmak adına
gözden geçirilmeli ve gerekli iyileştir-
meler yapılmalıdır.”

Ekonomik önlem
için ne bekleniyor?

Hedefimiz: Milyon ziyaretçiyle buluflmak!
‹

nternet habercili¤inin çok yayg›nlaflt›¤› günümüz-
de, TAfiIMACILAR yay›nlar› da gerek internet por-
tal› (www.tasimacilar.com) ve gerekse gazeteleri

ile giderek yükselen bir ivme kazanarak kendi alan›n-
da öncü olman›n gururunu yaflamaktad›r. 

Tafl›mac›lar ve nakliyecilerin nabz›n› tutan, yans›z
ve objektif haberleri ile gündem oluflturan TAfiIMA-
CILAR yay›nlar›, 2008 y›l› içinde yakalad›¤› üstün ba-
flar›y›, birlik-beraberlik-dürüstlük, ciddi ve ilkeli ya-
y›nc›l›¤›na borçludur. 

Kuruluflundan günümüze kadar kadrosundaki
isimlerin özverili çal›flmalar› ile ulafl›lan bu üstün ba-
flar›y›, 2009’da da sürdürmeyi hedefleyen TAfiIMACI-
LAR yay›nlar›, sektörün sorunlar›n› dile getirmeye
devam edecektir. TAfiIMACILAR, her zaman oldu¤u
gibi “yap›c›” haber ve elefltirileriyle yol gösterici ola-
cak, bundan önce oldu¤u gibi bundan sonra da hiç-
bir kurum ve kuruluflla polemik yaratacak davran›fl-

lar içine girmeyecektir. 
Geride b›rakt›¤›m›z 2008 y›l›nda, yaklafl›k 700 bin ki-

fli taraf›ndan ziyaret edilen, 7 milyona yak›n sayfas›
aç›lan, yani ortalama 9–10 sayfa okuyan konuk say›-
s›n› daha da yukar›lara tafl›ma amac›nda olan
www.tasimacilar.com sektörü ilgilendiren konular›n
üzerine ayn› kararl›l›kla giderek, bunlar› kamuoyuyla
paylaflmay› sürdürecek ve yol gösterici olacakt›r. 

Sitemizin hedefi, 1 milyonun üstünde okuyucuyla
buluflmak ve 10 milyonun üzerinde sayfa aç›l›m›n›
gerçeklefltirmektir. 

‹smimizin kullan›lmas› üçüncü flah›slara (!) yarar
sa¤lamaz. Öte yandan, gündem oluflturan haberleri,
yazarlar›n›n bu yöndeki yorumlar› ile yakalad›¤› ba-
flar›l› grafik TAfiIMACILAR Yay›nlar›’n› öncü durumu-
na getirirken, kurumal olarak da sektörün hizmetin-
de olaca¤›z. Aksine davran›fllar içinde olanlarla mü-
cadelemizi sürdürece¤iz. 

Otomotiv Distribütörleri Derne¤i Genel Koordinatörü Ifl›k Dikmen, ekonomik krizin vurdu¤u otomo-
tiv sektörünün “acilen canland›r›lmas›” için vergi oranlar›n›n gözden geçirilmesi gerekti¤ini belirtti 

‘Vergi oranlar› gözden geçirilsin’

U‹B: Hükümet otomotive destek vermeli
U‹B toplant›s›nda, “Sektörün iç ve d›fl pazarlar›
süratle canland›rmas›” gerekti¤ini belirten Bafl-
kan Ferit Sünneli, “Otomotiv Endüstrisinin geli-
flim hedefleri hükümetçe desteklenmelidir” dedi

U ludağ İhracatçı Bir-
likleri’nin (UİB)
2008 yılı ihracat de-

ğerlendirmesi UİB Binası’nda
düzenlenen bir toplantıyla ya-
pıldı. UİB Başkanlar Kurulu
Başkanı Ferit Sünneli Türki-
ye’nin ve UİB’in 2008 yılı ihra-
catını değerlendirdi. Otomo-
tiv Sektörüyle ilgili olarak öze-
leştirilerde de bulunan Sünne-
li; “İhracatta iç pazar canlan-
dırılmalıydık” dedi.

Aynı zamanda Taşıt Araçla-
rı ve Yan Sanayi İhracatçıları
Yönetim Kurulu Başkanı olan
Ferit Sünneli, sektörüyle ilgili
2008 değerlendirmelerinde
bulundu. Otomotiv Endüstri-
si’nin gerçekleştirdiği üreti-
min yüzde 80’nini ihraç ettiği-
ni, ihracatın da yüzde 90’ını
AB pazarına yaptıklarını

anımsatan Sünneli; “Dünya-
nın içerisine girdiği finansal
ekonomik kriz AB pazarında
büyük bir daralmaya sebep
olunca endüstrimizde de ciddi
sıkıntılar oldu. Sonuç itibariy-
le ihracatımız da yüzde 50 ci-
varında bir azalma söz konusu
oldu” şeklinde konuştu.

Sektörün içerisine girdiği
darboğazı aşması için acilen iç
piyasayı canlandıracak önlem-
ler alması gerektiğine dikkati
çeken Ferit Sünneli şu görüş-
lere yer verdi: “Endüstrimizin
iç ve dış pazarları süratle can-
landırması ve sürekliliği sağla-
ması gerekmektedir. Piyasa-
daki likidite sorununun çözül-
mesi gerekmektedir. Son ola-
rak otomotiv endüstrisinin ge-
lişim hedefleri hükümet tara-
fından desteklenmelidir. Ka-

mu ihale kanununda yapıla-
cak değişikliklerle kamunun
yerli araç satın alması özendi-
rilmelidir.”

Yaşanan likidite sorununa
dikkat çeken Sünneli, “Bunun
aşılması için bankaların taşıt
ve tüketici kredilerini eskiden
olduğu gibi hızla sonuçlandır-
ması ve borçlanma maliyeti
azaltılmalıdır. 

Otomotiv endüstrisinin
önüne koyduğu hedeflerde
AR-GE’ye verilen destekler
devam ettirilmeli. İstihdamın
korunmasına yönelik kararlar
alınmalı. Şu an hazırlandığını
bildiğimiz ancak sanayiciler-
den devlet sırrı gibi saklanan
Yatırım Teşvik Mevzua-
tı’ndan da sektörün önünü
açacak düzenlemeler bekle-
mekteyiz” diye konuştu.

Otomotivin Baflkenti’nde alarm!
TOFAfi, OYAK Renault ve Bosch gibi önemli fabrikalar›n üretim yapt›¤› “otomotivin baflkenti” Bursa’da, 2008 y›l› için-
de 56 bin 700 kiflinin iflini kaybetti¤i bildirildi. Türk-‹fl Temsilcii Kanca, “Tahminimizi aflan rakamlarla karfl›laflt›k” dedi

T ürk-İş 8. Bölge Temsilcisi
Mehmet Kanca, yaptığı açıkla-
mada, küresel ölçekte faaliyet
gösteren, üretimlerinin yüzde

80’inden fazlasını ihraç eden otomotiv şir-
ketlerine ev sahipliği yapan Bursa’da, ge-
çen yıl yaşanan işten çıkarmaların endişe
verici boyutlara ulaştığını söyledi. 

Ocak 2008’de 6 bin 247 kişinin işten çı-
karıldığını belirten Kanca, bu aydan iti-
baren Şubat?ta 3 bin 779, Mart’ta 2 bin
968, Nisan’da 2 bin 656, Mayıs’ta 3 bin
259, Haziran’da 3 bin 156, Temmuz’da 3
bin 329, Ağustos’ta 3 bin 567 ve Eylül’de
3 bin 376 kişinin iş akitlerinin feshedildi-
ğini vurguladı.

2008’in son çeyreğinde ise işten çıkar-
maların sayısında gözle görülür bir artışın
olduğunu vurgulayan Kanca, şunları söy-
ledi: “Tahminlerimizi aşan rakamlarla
karşı karşıyayız. Krizin yıkıcı etkilerinin
görüldüğü 2008’in özellikle son çeyreğin-
de istihdamdaki erime çarpıcı boyutlarda. 

Ekim’de 5 bin 683, Kasım’da 9 bin
283, Aralık’ta 9 bin 397 kişi işten çıkarıl-
dı. Yani 3 ayda 24 bin 363 kişi işsiz kal-
dı. 2008 yılının tamamında ise işini kay-
bedenlerin sayısı 56 bin 700’ü buldu. Bir
başka deyişle kentte, 2008’de her ay or-

talama 4 bin 725 kişi işsizler ordusuna
katıldı. Bu son derece düşündürücü ve
kaygı verici bir tablodur.’’

‘İç piyasayı canlandırmalıyız”
Küresel krizin yanı sıra Türkiye’nin eko-

nomik ve sosyal anlamda kırılgan yapısı-
nın sürdüğünü ifade eden Kanca,
‘’2009’un 2008’den iyi olacağını söyleye-
mem’’ dedi. Kanca, bu süreçte alınması
gereken önlemler olduğunu, özellikle çalı-
şanların satın alma gücünün korunduğu,
yatırım ağırlıklı bir ekonomik programa
her zamankinden daha fazla ihtiyaç bu-
lunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 

“Çünkü iç ve dış piyasalar tamamen
durdu. İç piyasayı canlandırmalıyız. Oto-
motivde ÖTV ve KDV kaldırılmalı ya da
asgariye indirilmeli. Vatandaşların araç
alımını kolaylaştırıcı, eski araçların hurda-
ya çekilmesi ile peşin yeni araç alımında
indirimler sağlanmalı. Yerli araç alımı teş-
vik edilmelidir. Eğer iç piyasayı canlandı-
ramazsak, üretimden bahsetmek müm-
kün değil. 2009 yılında kesinlikle işten çı-
karmalar durdurulmalıdır, bunun için et-
kili önlemler devreye sokulmalıdır. Eğer
bu önlemleri alabilirsek, 2009’un sonları-
na doğru, ayaklarımızın değil belki ama
dizlerimizin üzerine kalkabiliriz.’’ 

‹SO SORUYOR

İ stanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı C. Tanıl
Küçük yaptığı basın açıklamasında, ekonomi-

nin ana sektörü olarak nitelendirdiği sanayideki
olumsuz gidişe dikkat çekti. Küçük, “Sanayideki
olumsuz gidiş, ekonominin diğer sektörlerini de
olumsuz etkileyecektir. Düşüşün önümüzdeki
aylarda da devam etmesi, Türkiye ekonomisinin
büyük sıkıntıya girmesi demektir. Böyle bir tablo
karşısında önlem almak için daha neyin beklen-

diğini anlamakta gerçekten zorla-
nıyoruz” dedi. 

Ağustos, Eylül ve Ekim ayların-
dan sonra, Kasım ayında da sana-
yi üretiminde, daha yüksek bir dü-
şüş oranı ile karşılaşıldığını dile
getiren Küçük, “Bu kadar yüksek
düşüşü en son 2001 yılının Kasım

ayında görmüştük. Bu yüksek düşüşle birlikte,
2008 için beklenen yıllık büyüme oranı da yüzde
1’ler civarında gerileyecektir. Mevcut durum iti-
bariyle, iç talep ve dış talepte iyileşme işareti yok-
tur. İyileştirici tedbirlerin alınması, yapılması ge-
rekenlerin hayata geçirilmesi noktasında da me-
safe kaydedilememiştir” şeklinde konuştu.

Tanıl Küçük, sanayi üretimindeki azalmanın,
büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda da benzer
oranlarda ve hatta daha da artarak devam ede-
ceğini belirterek, “Sanayi üretim endeksindeki
seyir, ekonominin ana sektörü olan sanayinin,
resesyona (durgunluğa) girdiğini açıkça koy-
maktadır” dedi. 

S EDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Akgerman, Maliye Bakanı Kemal Unakı-

tan’ın “Krize yönelik tedbirler” hakkında yaptığı
açıklamayı değerlendirdi.  

“Kriz ile ilgili yeni tedbirlerin geleceğini, özel-
likle Maliye Bakanımızdan duymak sevindirici-
dir” diyen Akgerman, firmalara yapılacak işsizlik
yardımının vergi indiriminden ziyade, “nakdi
yardım” şeklinde olmasının birçok küçük ve orta
boy işletmeye can suyu olacağını söyledi. 

Tedbirlerin en geç Ocak ayı sonuna kadar ha-
yata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Akger-
man, “Zira hali hazırda birçok firma, çalışanları-
na zorunlu izin kullandırmaktadır. Ücretsiz izne
çıkartılanlar maalesef işsizlik fonundan da yarar-
lanamamaktadır. Başka bir deyişle binlerce insan
resmi olarak işsiz sayılmadıkları halde işsizler”
diye konuştu.  

Boyutu ve yapısı sebebi ile krizden en çok oto-
motiv sektörünün etkilendiğinin altını çizen Bü-
lent Akgerman, “Ancak bu sektörle bağlantısı bu-
lunan birçok sektör, çarpan etkisi ile otomotivden
daha vahim duruma gelme noktasındadır” dedi. 

Akgerman, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın
“krizin 2009’ın ortalarında dibi vuracağı ve ikinci
yarıda da yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlanacağı”
şeklindeki yorumunu fazla iyimser bulduğunu be-
lirterek şöyle konuştu: “Göstergeler 2009’un so-
nuna kadar krizin dibini görmenin pek mümkün
olmayacağını ortaya koymaktadır.  Pek tabii ki,
yurtdışındaki veriler normale dönmeden Türki-
ye’de bir iyileşmenin olmasını beklemek hata olur,
ancak bazı acil önlemler ile bu süreci daha az za-
rarla atlatmak mümkündür. Hasta yoğun bakım-
da yaşam mücadelesi vermektedir. Geçen her sa-
niye bir kayıptır.? Hükümetin atmayı planladığı
adımın önemli olduğunu dile getiren Akgerman,
“Fakat bu gibi adımların sektör temsilcileri ile ko-
ordineli bir şekilde atılması faydalı olacaktır. Reel
sektör ve hükümetin özellikle bu günlerde bir ara-
da çalışmaları, yaşanan sıkıntıların atlatılmasına
yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu. 

Maliye Bakanı
fazla iyimser

B
u sezonda s›kça karfl›lafl›lan ve
bazen otobüsçülerin de yakalan-
d›klar›, ayn› tür olaylarda, yol ku-
surlar›n› gören ve devlete taleple-

rini ileten vatandafllarla devletin vatan-
dafllara sessiz cevaplar› aras›ndaki sessiz
söylemler; 2 eseri ça¤r›flt›rd›.  

Vatandafl›n isteklerini; rahmetli Sadet-
tin Kaynak’›n eseri (Yollar›na gül dök-
tüm…), devletin cevab›n› da; rahmetli
Âfl›k Veysel’ den s›k s›k dinledi¤imiz bir
eserin sözleri (Çi¤dem der ki ben âlâ-
y›m,/ Yi¤it bafl›na belây›m…) dile getiri-
yor gibidir.   Dinleyelim; ne diyorlar? De-
¤erlendirme de sizlerin…

VATANDAfi DER K‹; 
Yollarda tedbir alsan,
Her zaman bak›m yapsan, 
Güvenle geçsek diye,
Tedbirin yok; suçluyorsun,
“Canavars›n sen” diye

Yolu çürük yapars›n,
Ya da yat›k yapars›n,
Kamyona bozdurursun
A¤›r yükle giderler,
‹zleriyle ezerler,
Yolu oluk ederler,
Geçsek bile kuruyken,
Sa¤a-sola gezeriz?
Islak, buzlu, kayganken

Yoldan d›fla gideriz
Yaral›, sakat olur,
Ya da ölür gideriz,

Devlet tutanak yapar,
Üstelik bizi suçlar,
Yol ve iklim, flart›na
Tafl›t› uydurmam›fl,
Tam bir canavar olmufl
Tafl›t›n› savurmufl,
Baflkalar›na çarpm›fl,
Bunca canlara k›ym›fl,
Yola da zarar yapm›fl,
Yükleyin suçu diye…
…..

DEVLET DER K‹;
Ölen varsa kazada,
Devrik, çarp›flan varsa; 
Vereceksin kusuru,
Göster’ceksin yoluna;
Mahkemeye kadar yolun var!
Adaletim bu kadar…

Dinle beni vatandafl; 
Yolu onaracaks›n,
Karda buzda ya¤›flta,
Önce yolu tuzlars›n,
Sonra geçifl yapars›n,
Yoksa sen bir canavars›n,
Sana budur raporum,
‘Sen suçlusun,” diyorum…
Hak aramak istersen;
“Yolun aç›k,” diyorum.

HAK ARAMAN ‹Ç‹N;
fiayet akl›n eserse,
Kesen masraf ederse,
Vaktin izin verirse,
Avukatlar tutars›n
Mahkemeler açars›n,
Bilirkifli arars›n,
Yoldaki kusurlar›,
Ortaya ç›kar›rs›n,
Suçlaman› yapars›n,
Hâkim ikna olursa,
Tazminat› al›rs›n,
Yoksa avuç yalars›n!...

Devlet sanki zengin mi?
Yo¤urdum ekfli der gibi,
Yol kusurlu desin mi?
Tazminat ödesin mi?

Kar›flt›rma ülkeleri,
Cana önem verenleri,
Yola önem verenleri?
Bura, bizim ülkedir,
Devlet, haktan üsttedir…

DEVLET’‹M, ÇALIfiIRIM;
Ben yollar› tuzlar›m;
Kaza sonu tuzlar›m,
Olaylar› tuzlar›m,

Ölümleri tuzlar›m,
Ac›lar› tuzlar›m…
Devlet çal›flmaz sanma!... 

Kaymal› Facialar›n
Sessiz Diyalo¤u

Ahmet
TÜRKO⁄LU

AYNA

YTG-DER BAfiKANI

İ SPARK, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait
20 bin metrekarelik alan içerisinde bisiklet, mo-

tosiklet ve engelli park alanları ile helikopter pisti-
nin de bulunduğu 1000 araçlık modern bir otopar-
kı hizmete açtı.

Kadıköy İDO ve motor iskelelerinin hemen ya-
nında bulunan otopark, toplu taşıma araçlarının da
yakınında bulunması nedeniyle sürücülere kolaylık
sağlıyor. Vatandaşların kısa sürede benimsediği ve
yoğun ilgi gösterdiği otopark sayesinde Kadıköy
trafiğinde de bir rahatlama gözleniyor. İSPARK
Genel Müdürü Kadir Gurbetçi, Kadıköy Açık
Otoparkı ile bölgede yaşanan otopark sıkıntısının
azalacağını ve konumu itibari ile deniz ulaşımına
katkı sağlayacağını belirtti. Otoparkın içinde 22 en-
gelli, 20 bisiklet ve 20 motosiklet park alanı bulu-
nuyor. İstanbullulara hizmet veren otoparkın gün-
lük ücreti ise 5 TL olarak belirlendi.

Kadıköy’e 1000 araçlık otopark

Ifl›k Dikmen

C M Y K

2 OCAK 2009

T üm Özel Halk Otobüsçüleri Birliği Der-
neği’nin Erzurum’da gerçekleştirdiği Ge-

nel Değerlendirme Toplantısında, Erzurum
Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı
Ömer Ata BMC marka aracıyla ilgili yaşadığı
sorunu bizlerle paylaşmıştı. Ömer Ata’nın ya-
şadığı sorunu ilettiğimiz BMC yetkilileri ise
vakit geçirmeden Ata’nın sorununu çözdü.

BMC yetkililerinin konuya gösterdikleri du-
yarlılık, satış ve satış sonrası hizmetlere ver-
dikleri önemi bir kez daha ortaya koydu. 

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Ömer
Ata, kendi yaşadığı sorunun bir benzerini
dernek üyesi arkadaşlarının da yaşadığını dile
getirerek bu sorunun da en kısa sürede çözü-
leceğinin teyidini BMC yetkililerinden aldık-
larını söyledi.

Çetin bir rekabet ortamının hüküm sürdüğü
otomotiv pazarında, son yıllarda önem kaza-
nan müşteri memnuniyetine BMC’nin göster-
diği duyarlı yaklaşım, hem sorunların çözül-
mesine hem de Erzurumlu Özel Halk Oto-
büsçülerinin sevinmesine vesile oldu.

Tebrikler BMC
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‘Shell projesinden memnunuz’
TOFED yönetimi, Shell projesinden memnun olduklar›n› belirterek, projenin sorunsuz, geliflerek yoluna devam et-
ti¤ini söyledi. Shell projesi ile ilgili söylentileri Genel Sekreter Mevlüt ‹lgin ve Baflkan Rüfltü Terzi de¤erlendirdi

M evlüt İlgin: Shell ile
Mustafa Yıldırım
döneminde sözleş-
me yaptık. Ancak

kendisinin döneminde olan rakam-
lardan haberi yok. Ne o rakamlar
60’tır, ne de 30’a düşmüştür. 5
Ocak tarihinden itibaren bireysel
kartlar yürürlüğe girdi. Shell proje-
sindeki tüm çalışmalarımız Mustafa
Yıldırım’a cep telefonlarıyla, ulaşa-
bildiğimiz kadarıyla yapıldı. Yaptığı
bu açıklamalarda bunun kanıtıdır.
Türkiye’de karayolu yolcu taşıma
sistemleri içerisinde olan, hiçbir der-
nek, federasyon, kurum, şirket, bir-
lik, üst birlik ile çatı anlaşması yapa-
maz. Bu anlaşmayı yapsa dahi TO-
FED’e yüzde 0,9 prim ödemek mec-
buriyetindedir. Shell ile yaptığımız
anlaşma gereği Shell’in bu firmalara
sattığı akaryakıttan prim alıyoruz.
Petrol fiyatlarında yüzde 35’in üze-
rinde bir indirim olduğu dönemde
bile TOFED’in Shell’den aldığı

primler Mustafa Yıldırım’ın söyledi-
ği rakamların üzerindedir. Yani
Mustafa Yıldırım Genel Başkan
iken, petrol fiyatları yüksek iken al-
dığımız primler, fiyatlar yüzde 35
düştüğü halde TOFED vasıtasıyla
sisteme dahil olan araçlar sayesinde
daha da yükselmiştir. Ankara ve İz-
mir Metro bu sistemin içindedir, İs-
tanbul Metro ve İstanbul Kent ise 5
Ocak itibariyle dahil olmuşlardır.
Bunu belgelendirebiliriz ama Shell
ile yaptığımız anlaşma gereği bir ta-
kım gizlilik kurallarına uymak zo-
rundayız. Bu sözleşmeden oldukça
mutluyuz. Firmaların bu projeden
çekilmesi hiçbir sıkıntı yaratmaya-
caktır. Rakamlarımız oldukça yük-
sek, konuşulan rakamların birkaç
misli üstünde hatta kimsenin hayal
edemeyeceği rakamlardır.

Terzi: “Firmaların 
çekilmesi bizi etkilemez”

Rüştü Terzi: Projemiz bir ya da
iki firmaya bağlı değildir. Herhangi
bir firmanın çekilmesi projemizi et-
kilemez. Bir herkesi kucaklama
mantığındayız. Mustafa Bey, baş-
kanlığı döneminde demek ki bu ra-
kamlara hiç bakmamış. Kendisine
TOFED’in gelirleriyle giderleriyle
alakadar olduğu için teşekkür ede-
riz, işlerine rağmen TOFED’i düşü-
nüyor olması bizi gururlandırdı,
kendisinden daha iyi katkılar bekle-
yeceğiz. Ancak biz burada bu gelir-
lerin giderlerin takip edilmesi için
varız. Ayrıca vermiş olduğu rakam-
lar gerçeği yansıtmamaktadır. O dö-
nemden bu döneme kadar petrol fi-
yatlarının da yüzde 30-32 oranında
gerilemesi tabiiki almış olduğumuz
primi etkilemiştir. Çünkü yapılan
anlaşma petrol pompa fiyatı üzerin-
den ödenmektedir. Mustafa Bey en
yüksek noktası olan Ağustos ayın-
dan bahsetmiştir. Sezonun en dü-

şük olduğu tarih Aralık ayındaki ra-
kamla aynı değil, hatta kendisinin
bıraktığı rakamlardan yüzde 20-25
fazladır. Projemiz bireysel kartlarla
daha fazla ivme kazanacaktır. Hiç-
bir firmanın çekilmesi projemizi et-
kileyemeyecektir. Çünkü proje bir-
kaç firmaya bağlı değildir, tüm Tür-
kiye’yi kucaklayan bir projedir. Sa-
dece büyük firmaları değil bütün
Türkiye’deki bireysel otobüsçüleri
düşünerek bu projeyi hayata geçir-
mek istedik. Pay, akaryakıt alan
herkesten aktarılıyor, akaryakıt
alan herkese aktarılıyor. Metro ve
Kent’in öz malları taşıt tanıma siste-
mine Ocak ayı içerisinde geçti. Çün-
kü tanıma sistemine geçmek için
kredili mevduat hesabınız veya te-
minat mektubunuz olması gereki-
yor. Metro’nun kredisi onaylandı ve
60 küsur aracına araç tanıma siste-
mi takıldı. Kent’in 8 aracı var, onla-
ra da bu sistem takılacak. TOFED
ilk etapta bir yıl içinde 2500–3000
tane kart dağıtacak. 3000 tane bi-
reysel katılımcının projeye dâhil ol-
masıyla ikinci yıl bu rakamı 5000’e,
üçüncü yılda 6000-7000’e çıkartma-
yı hedefliyoruz. Sektördeki bireysel
otobüsçü rakamının 6000 civarında
olduğunu düşünürsek, demek ki he-
defler doğru. Kimsenin elinde sihir-
li değnek yok, fakat rakamların ar-
tacağını gözlemliyoruz.

“Sektörü bölmenin anlam› yok”

T OFED Yönetim Kurulu Başkanı
Rüştü Terzi, geçen sayımızda Ti-

caret odaları dahil birçok kurumda ör-
gütlendiklerini belirtmişti. Terzi’nin
röportajına devam ediyoruz. 
∂ Tek listeden seçime gitmeye nasıl
karar verdi?

Mustafa Sarı, genel yönetim kurulu
toplantısında adaylığını açıkladı. Daha
sonra bende aday olduğumu açıkla-
dım. O İstanbul Seyahat’in Genel Mü-
dürü belki de görevini bırakması gere-
kiyordu. Aday olduğumda ben görevi-
mi bırakmıştım, daha atik davrandım.
Bir araya geldik konuştuk, müşterek
çalışmamız gerektiğini söyledik. Mus-
tafa Sarı’da “Daha çok mesaj veririsin,
başkan ol, ben başkan vekili olayım”
dedi. Beraber hareket edeceksek ki-
min ne olduğu önemli değil. Beraber,
aynı çatı altında sektör için kararları-
mızı alacağız.
∂ Eski yönetiminden memnun muy-
dunuz?

Sektöre faydalı olmak istiyorsanız,
ilişkileri sağlam tutup, lobi olmanız ge-
rekiyor. Lobi olmak hükümetten nüfus
yaparak istediğini almaktır. İstediğini
almak için sürekli birileriyle görüşmen
ve mesai harcaman lazım. TOFED,
kartopu halinde büyüyen bir yapıya sa-
hip oldu. Bu yapı içinde projelerin ge-
liştirilmesi ve lobi çalışmalarının yapı-
labilmesi için TOFED’e mesa-
i verilmesi gerekiyordu. Ben de o yöne-
timin içindeydim. Memnun olmadığım
bir yönetimden istifa etmem gerekirdi.
Ancak yönetim olarak tabi ki yaptıkla-
rımız ve yapamadıklarımız var. Benim
başkan seçilme dönemime kadar 28 ay

geçti. Bu sürede yapılanda, yapılama-
yanda çok şey oldu. ÖTV yapılamadı,
gidip görüşüldü fakat devletin
IMF’den o gün borcu vardı. Yapacağı
şeylerde IMF’ye bağımlıydı ve bundan
dolayı bunu yapmayız gibi bir görüş
alındı. Fakat o dönemde Ulaştırma
Bakanı’nın verdiği bir söz de var. Bu
konu bilet satışında yüzde 18 olan
KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi. Ama o
dönem hükümetin Ulusoy ailesi ile
olan çekişmesinden dolayı koyulmadı.
Başaran Ulusoy’un olmasından dolayı
turizmde de sadece otellere verildi.
∂ Morova Turizm ile bir ortaklığınız,
çalışmalarınızı etkileyecek mi?

Morova Turizm’in yüzde 12,5 hisse-
sine sahibim. Borsada da çok şirkete
sahip olabilirim. Şirkette hisse sahibi
olmak, mesai vermek değildir. İmza
yetkim yok, hiçbir yetkim yok. Her gün
saat 9:30-19:00 TOFED’te görevimin
başındayım. Bir şirkette profesyonel
olarak bulunmuyorum.
∂ Yeni oluşumlar sizce sektörü ikiye
böler mi?

Sektör ikiye bölünmez çünkü
hepimiz arkadaşız, dostuz. İkiye
bölünmenin de bir anlamı olmayacağı-
nı düşünüyoruz. Temsil gücü isteyip de
dernek kurmak, bir oluşum yapmak
sadece temsil etmek istemekten dola-
yıdır. Onlarında bölme gibi bir amaçla-
rı olduğunu zannetmiyorum. Herkes
özgür, her şeyi yapabilir, ama Türkiye
ismi almış tek federasyon TOFED’tir.
71 derneği ile bu kadar büyük yapıya,
üyeye, geniş yelpazeye sahip burası ol-
duğuna göre doğru yol da burasıdır. 

Geçti¤imiz say›dan devam A
c›s› ile tatl›s› ile 2008 y›l›n› geride b›rak-
t›k, yeni bir y›la girdik. 2009 y›l›n›n tüm
özel halk otobüsü camias›na huzur,
mutluluk, sa¤l›k dolu günler getirmesini

en içten duygular›mla dilerim.
Maalesef 2008 y›l› halk otobüsü iflletmecileri

için çok s›k›nt›l› geçti. Özellikle ‹stanbul’da sorun-
lar›m›z ç›¤ gibi büyüdü. 30 ayd›r çözülmeyen yö-
nerge konusu adeta kördü¤üm olmufl durumda,
ne zaman ve nas›l çözülece¤ini ise tahmin etmek
oldukça zor.

Di¤er bir konu ‹ETT araçlar›nda kullan›lan ve
kar edilerek kazanç kap›s›na dönen sürücü Ak-
bil?i sorunu da önümüzde durmakta. Yine hak
edifllerimizin zaman›nda ödenmemesi, özel halk
otobüsü esnaf›n› ciddi flekilde s›k›nt›ya sokmufltur
ve sorun büyüyerek devam ediyor. Ne zaman
normale döner? Bilinmiyor?

Baflka bir sorunumuz araç devirlerinde ‹ETT’ye
ödedi¤imiz 10 bin bilet karfl›l›¤› 14 bin YTL. Bu
rakam›n günümüz flartlar›nda ne kadar zor oldu-
¤u ve esnaf›m›z› ne kadar ma¤dur etti¤i bilinmek-
te. Aile bireyleri bile araçlar›n› birbirine devir iflle-
mini yapam›yor, bu sorunumuzda derhal çözül-
melidir. Sorunlar›m›z›n çözülmesi için ‹stanbul
Büyük fiehir Belediye Baflkan› Say›n Kadir Top-
bafl?›n ve befl flirketin baflkan ve yöneticilerinin
kat›ld›¤› kahvalt›l› bir toplant›da bir araya geldik.
Sorunlar›m›z› tek tek baflkana anlatt›k, çözüme
yönelik çal›flmalar yap›lmas›n› rica ettik. Baflkan›-
m›z›n yaklafl›m› gayet olumluydu. Sorunlar›n çö-
zülmesi gerekti¤ini vurgulayarak en k›sa surede
sorunlar›m›z› çözece¤ine dair sözler ald›k.

Burada vurgulamak istedi¤im bu görüflmeden
sonra 40 gün geçmesine ra¤men çözüme yöne-
lik hiç bir ad›m›n at›lmad›¤›n› üzülerek görüyoruz.
Özel halk otobüsü iflletmecilerini rahatlatacak bu
çal›flmalar›n bir an önce yap›lmas›n› sab›rs›zl›kla
bekliyoruz tüm esnaf›m›z›n beklentisi bu yöndedir
iflte bu duygularla yeni y›la umutlar›m›z› tafl›d›k in-
flallah umutlar›m›z bofla ç›kmaz

Sevgi ve sayg›lar›mla,  

Umutlar›m›z› yeni
y›la tafl›d›k

Göksel
OVACIK

Rüfltü Terzi

Mevlüt ‹lgin
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B
ir sektörün gelecekte kaliteli ve
verimli geliflmesi, o sektöre hiz-
met edenlerin e¤itim oranlar›yla

eflde¤erdir.
Bugün dünyada kaliteli üretim yapan sek-

törlere ve bu sektörlerdeki üreticilere bakt›¤›-
m›zda ciddi flekilde e¤itime önem veriyorlar.
Bu noktada önemle üzerinde durmam›z ge-
reken ve en çok irdelememiz gereken,
“Dünyada durum böyleyken, ülkemizde ve
sektörümüzde nas›l?” sorusu olmal›d›r.

Benim gibi bu pencereden bakanlar›n, or-
tak cevab› san›r›m karamsar bir tabloyu ifla-
ret ediyor. Fakat geçen yaz›mda da belirtti-
¤im gibi, içinde bulundu¤umuz karamsarl›k
bizi çözüm üretmekten hiçbir zaman al›koy-
mamal›. E¤itim konusunda eksi¤imiz olabilir,
çok yol almam›z da gerekebilir, fakat Türki-
ye’de her konuda geliflime ihtiyaç duyuluyor-
sa burada bahanesiz ve koflulsuz olarak, üze-
rimize düflenleri gerçeklefltirmeliyiz.

Bahsettiklerimizi Otomotiv sektörüne in-
dirgedi¤iniz zaman anlatmak istenileni daha
iyi örneklendirebiliriz diye düflünüyorum.
Dikkat edilecek olursa 2001 krizi ile birlikte
ihracata yönelen otomotiv sektöründe büyük
geliflmeler yafland›. Bu geliflmenin nedenle-
rinden birisi asl›nda çok aç›k; kaliteden ödün
vermeyen Avrupa pazar›nda, rekabet eden
Türk otomotiv üreticisinin bu süreçte e¤iti-
me büyük önem vermesidir.

Bugün içinde bulundu¤umuz daralma süre-
cinde, üretimi azalan ya da k›smen duran
otomotivci, e¤itimli ve deneyimli personelini
elinden ç›kartmamaya özen gösteriyor. Çün-
kü e¤itimli eleman kayb›, bugün üretici aç›-
s›ndan, kalite ve verimli üretim için yap›lm›fl
yat›r›mlar›n bofla gitmesi anlam›n› tafl›yor.
Ayr›ca e¤itimli eleman kayb›, önceden yap›-
lan yat›r›mlar›n, krizden sonra s›f›rdan yap›l-
mas›n› da gerektiriyor. K›sacas› e¤itimli ele-
man›n›n kayb› gelece¤e dair yap›lan yat›r›m-
lar›n kayb› demek oluyor.

Türkiye aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde de
genç nüfus oran› yüksek olan bir ülkeden
bahsediyoruz. Genç nüfus yo¤unlu¤undan
bahsetti¤iniz zaman da asl›nda gelecekten
bahsetmifl oluyoruz. Hal böyle olunca e¤iti-
me yap›lan yat›r›m do¤rudan genç nüfus ile
alakal› oldu¤u için gelece¤e yap›lan yat›r›m
niteli¤ini tafl›yor. Bundan dolay› e¤itim siste-
mi oluflturulurken gelecek alt yap›s›n› olufl-
turdu¤u göz önüne al›nmal›.

‹flte e¤itim sistemindeki baz› yetersizlikler
ve genel sistem içerisindeki eksikliklerden
dolay›, kaliteli hizmetin önemli oldu¤u ça¤›-
m›zda, maalesef “yetersizlikler” ve “çözüm
üretememek” gibi kavramlarla u¤raflmak zo-
runda kal›yoruz. 

Bir yere giderken can›m›z› teslim etti¤imiz
bir otobüs kaptan›n›n bugün ehliyet alabil-
mesi için ilkö¤retim mezunu olmas› yeterli.
‹lkö¤retim mezunu olmak yanl›fl anlafl›lma-
mal›. Fakat otobüs kaptanl›¤› dedi¤imiz mes-
lek, ayn› zamanda turizm tafl›mas› yani hiz-
met sektörü olma özelli¤ini de tafl›yor. Bilin-
di¤i üzere hizmet sektöründe hizmet veren-
le, hizmet alan aras›nda ço¤u zaman çeflitli
s›k›nt›lar yaflanabiliyor. Bu gibi sorunlar›n ol-
mamas› için otobüs kaptanlar›n›n çözüm
üreten, sorumlulu¤unu bilen ve kaliteli hiz-
met verebilecek potansiyele sahip olmas› ge-
rekiyor. Tabi kaptanlar her türlü kifli ile kar-
fl›laflaca¤›n› düflünerek genifl bir dünya görü-
flünü benimsemeli. Bu noktada da yine ge-
rekli olan e¤itim?

Bu noktada TEMSA olarak Kaptanlar Ku-
lübü’yle üzerimize düflen vazifeyi yerine geti-
riyoruz. Çünkü Türkiye’de her y›l ortalama
olarak çeflitli segmentlerde 5000 otobüs
sektöre dahil oluyor, bu da en az 5000 kap-
tan demek oluyor. Fakat sektörde faaliyet
halinde olan kaptanlar›n birço¤u babadan
görme usullerle ifllerini yap›yorlar. Fakat son
dönemde sektörün e¤itimli eleman aç›¤›n›
kapatmak için aç›lan meslek yüksek okullar›,
sektörün gelece¤i için önemli bir yat›r›m
oluflturuyor. Dumlup›nar Üniversitesi Kütah-
ya Meslek Yüksek Okulu Kaptanl›k bölümü
bunlardan birisi ve her sene sektöre 25 e¤i-
timli eleman kazand›r›yor.

Fakat y›llar önce sektöre girmifl kaptanlar
nas›l e¤itilecek? Bu soruya cevap olarak da
internetin son derece yayg›nlaflt›¤› ça¤›m›z-
da TEMSA olarak Kaptanlar Kulübü internet
sitemizden gerçeklefltirdi¤imiz uzaktan e¤i-
tim program›m›z var. Bu hizmetimizle birlik-
te yat›r›m yapt›¤›m›z sektörün geliflmesini
amaçl›yoruz. Kaptanlar Kulübü üzerinden
verilen e¤itimlerle elde edilen bir di¤er
önemli husus da sektöre yeni dahil olan e¤i-
timli elemanla geleneksel otobüs kaptan›
aras›nda uyum sa¤lamak. Elde etti¤imiz so-
nuçlar da hedeflerimize ulaflt›¤›m›z›n en gü-
zel sonuçlar›.

Tüm bu giriflimlerden sonra anlafl›l›yor ki
e¤itim hem ülkemiz hem de sektörümüz için
çok büyük önem tafl›yor. Sorunlar› çözüyor,
kaliteyi artt›r›yor, hedefe ulaflt›r›yor. Bir ben-
zetme ile e¤itim, karanl›kta bize yol gösteren
›fl›k olacakt›r. 

“Sektöre hizmet,
e¤itimle olur”

Ayhan
DAYO⁄LU

D ünyada eğilimler
değişiyor, tecrübeli-
lerin ardından yeni
nesiller geliyor. Za-

manı yararlı bir şekilde değer-
lendirerek, yeni nesli bilgi ile do-
natmanın gerekliliğine inanan
Mercedes-Benz, bu paralelde
“Geleceğin Liderleri”ni, eğitim-
lerinin ilk gününde düzenlenen
bir kokteylle bir araya getirdi.  

Kokteylde bir konuşma yapan
Mercedes-Benz’in Pazarlama ve
İletişim Sorumlusu Başak De-
miryumruk, 41 yıldır pazarın
içinde olduğunu anımsatarak,
tüm otobüs firmalarına karşı
kendilerini sorumlu hissettikleri-
ni ve hep beraber ayakta kalıp
güçlenebilmek için yeni gelen
nesile kurumsal farkındalık eği-
timinin verilmesini kendilerine
görev edindiklerini belirtti.

Babalar ve çocuklarına işbirli-
ği yaptırmak istediklerini vurgu-
layan Demiryumruk, 5 haftalık
eğitimlerde Mercedes yetkilileri
dışında Türkiye Kurumsal Yö-
netim Derneği’nden konuşma-
cıları düzenlemesi için Güray
Karacar’la, eğitim danışmanlık
hizmetleri için Masters Interna-
tional’la birlikte çalıştıklarını
söyledi.

‘Geleceğin Liderleri’ eğitim
programında katılan 40 firmaya,
değişim, kurumsallaşma, kurum-
sallaşmaya yönetimsel ve finan-
sal bakış konularında eğitimler
verilecek. Yakından görülebil-
mesi için de Hoşdere ve Alman-
ya otobüs fabrika gezileri de eği-
tim programı içinde yer alacak.

Eğitim programına katılan ço-
cuklar, sektörde babalarından
bayrağı devraldıklarında firma-
larını bir adım ileriye götürmek
için bu eğitimlerin çok faydalı
olacağını, rekabet piyasasında
ayakta kalabilmek için babaları-
nın tecrübelerinin yanı sıra kendi-
lerinin de bilgili ve donanımlı ol-
maları gerektiğini, böyle bir pro-
fesyonel eğitim fırsatının ellerine

geçtiği için çok mutlu olduklarını
söylediler. 

Projenin dünyanın şu anki kriz
gündemiyle alakası olmayan, ge-
leceğe yönelik bir farkındalık eği-
timi olduğunu söyleyen Merce-
des-Benz Türk Pazarlama ve Sa-
tış Direktörü Süer Sülün, “Bizde
otobüsçünün yeri hep farklıdır.
Genelde baba yadigarı olarak ne-
silden nesile geçer. Bu yola sade-
ce sektördeki bütün aile firmala-
rı için bir mum yakmak amacıyla
çıktık” dedi.

Kurumsallaşmış firmaların ken-
di çalışmalarında sosyal sorumlu-
luk ve eğitime verdikleri önemle
konuşulduklarını belirten TO-
FED Başkanı Rüştü Terzi, ”Daha
önce Mercedes-Benz Türk Çağ-

daş Yaşam Derneği ile yaptığı
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesiy-
le de farklılıklar yarattı. Bugünde
sektörümüze vermiş olduğumuz
önemi “Geleceğin Liderleri” pro-
jesine imza atarak gösterdik. Türk
karayolu yolcu taşımacılığı paza-
rında yüzde 65 civarındaki bir pa-
ya sahipken böyle bir proje hazır-
lıyor olmamız sadece sektöre ve
eğitime verdiğimiz önemle açıkla-
nır” diyerek artık sektörün ku-
rumsallaşması gerektiğinin ön
plana çıktığını ve Mercedes Benz
Türk’ün 2.-3. nesilleri eğiterek
bunları sektöre hazırlayacaklarını
vurguladı. 

Aralık ayında başlayan eğitim-
ler Mart ayında yapılacak bir ser-
tifika töreni ile son bulacak.

Ulusoy’a 20 adet
Mercedes Travego
M ercedes-Benz

Türk’ün, Ulu-
soy’a satışını gerçek-
leştirdiği 20 adet Tra-
vego model otobüs,
şirketin Pazarlama
Merkezi’nde yapıldı. 

Teslimat törenine
Hassoy’dan Ali Os-
man Ulusoy, Hülya
Ulusoy, Burhan Dur-
muş, Mercedes Benz

Türk’ten Akif Nuray,
Ekrem Kuraloğlu, Al-
pin Yıldırım ve Deniz
Martin katıldı. 

İki farklı uzunluk al-
ternatifi bulunan Tra-
vego, Mercedes’in
dünyaya ihraç ettiği,
otobüs pazarında iyi
bir konumda bulunan
modelleri arasında yer
alıyor. 

TÖHOB dağa çıktı
T ÖHOB üyesi Özel Halk Otobüsçüleri hızı-

nı alamayınca soluğu Uludağ’da aldı. Daha
önce Otokar, Isuzu ve Kent Kart’ın spon-

sorluğunda Kocaeli’nde başlayan daha sonra Oto-
kar ile Diyarbakır’da, doğuda Isuzu ile Erzurum
Palandöken’de bir araya gelen TÖHOB bu kez ba-
tıyı seçti. TÖHOB üyeleri Uludağ Büyük Otel’de
Güleryüz Karoser, İrem Group, BP Ergin Petrol,
Eltes Elektonik Yazı Sistemleri, E Kent Elektronik
Bilet Sistemleri ve Kınalılar Kestane Şekeri spon-
sorluğunda buluştu.

3 gün süren etkinliklere Osman Gazi Belediye
Başkanı Recep Altepe, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar
Odalar Birliği başkanı Arif Tak, Ak Parti Osman-
gazi İlçe Başkanı Tahsin Kara, E-Kent Elektronik
Ücretlendirme Sistemleri Genel Müdürü Atalay
Taşkoparan ve birçok ilden özel halk otobüsçüleri
birliği başkanları katıldı.

Halk otobüslerine yapılan haksızlıklardan, oto-
büsçülerin eğitilmesine ve hukuki sorunlara kadar
birçok konunun tartışıldığı etkinlik kapsamında
Arif Tak, belediyelerin toplu taşımadan tamamıyla
çekilmesi gerektiğini, vergiler azaltılıp kazançları
artarsa belediyelere ihtiyaç kalmayacak kadar do-
nanımlı olabileceklerini belirtti.

Orhon: “Kimlik sorunumuz oturmadı”
TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon, kamu-

oyuyla daha çok bir arada olmak ve sorunlara da-
ha çabuk çözümler üretebilmek için 2009’un ilk ya-
rısında Samsun, Kayseri ve Eskişehir’de toplantılar
yapılacağını bildirdi.

Orhon, halk otobüsçülerinin en büyük sorunu-
nun kimlik ve yasal tanımlama ihtiyacı olduğunu
söyledi ve yasal düzlemenin bir an önce oturtulma-
sı, araç standartlarının belirlenmesi ve her ilde
farklı yaptırım uygulamaktan vazgeçilmesi gerekti-
ğini belirtti.

“Otobüsler kayıt altında olacak”
E- Kent projesinin nasıl işleyeceğini anlatan E-

Kent Elektronik Ücretlendirme Sistemleri Genel
Müdürü Atalay Taşkoparan, “Gelebilecek bir oto-
rite tarafından iptal edilme olasılığı az olan bir sis-
tem yarattık. Yeni uygulamalar mevcut sisteme kü-
çük eklentiler yapılarak kullanılabilecek ve yüksek
maliyetlere mal olmayacak” dedi.

Elektronik biletler sayesinde vatandaşla otobüs-
çü arasındaki para alışverişinin soğukluğunu orta-
dan kaldırdıklarını belirten Taşkoparan, GPS ve
GPRS sistemleri kullanıldığından otobüslerin sü-
rekli kayıt ve takip altında olacağını, durak atlama
erken ya da geç çıkma gibi problemlerin tamamen
ortadan kalkacağını vurguladı.

Burulaş A.Ş. Otobüs Müdürü Erdinç Alkan, şo-
förler “Ben ne pahasına olursa olsun burada ola-
yım” mantığıyla hareket ettiğinde talebi düşük olan
bölgelere çok fazla araçla hizmet verildiğini söyle-
di. Bu uygulamanın verimi düşürdüğüne ve daha
çok zarara girildiğine dikkat çeken Alkan, hafta
sonları fazladan ölü turlar atılmaması gerektiğini
vurguladı. Toplantı katılımcıların taleplerini belirt-
mesi ve sorunlara bir an önce çözüm üretilmesi di-
lekleriyle son buldu.

‹DO, 2008’de aktif büyüklü¤ünü yüzde 36 oran›nda art›rarak 647 milyon TL’ye yükseltti. 2009 hedeflerini
aç›klayan ‹DO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, “Tafl›mac›l›kta yeni alternatifler üzerinde çal›fl›yoruz” dedi

2 008 yılında başta deniz taksi olmak
üzere İstanbulluları birçok yeni hiz-
metle tanıştıran İDO, Hızlı Balık, Kal-

Der ödüllerinin yanı sıra “Fortune 500” liste-
sine 181. sıradan girmesi ve İDO Genel Mü-
dürü Ahmet Paksoy’un Uluslararası Feribot
İşletmecileri Birliği (INTERFERRY) Baş-
kanlığına seçilmesi ile 2009 yılına da yine çok
iddialı girdi.

İstanbul trafiğine alternatif ulaşım yolları
oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren
İDO, 2008 yılını önemli bir ekonomik büyü-
me, yeni hizmetler, önemli ödüller ve İDO
Genel Müdürü Ahmet Paksoy’un Interferry
Başkanı olmasıyla büyük başarılara imza

atarak kapadı. Son 3 yıl içinde aktif büyük-
lük olarak yüzde 60 büyüyen İDO, 2008 yılı-
nı 15 milyon TL karlılık, 425 milyon TL öz-
kaynak yapısı, 100 milyon yolcu ve 6 milyon
700 bine yakın araçla tamamladı. İDO 2009
yılı net satış hedefini ise, 481 milyon TL ola-
rak belirledi.

İDO’nun 2008 yılındaki performansını
değerlendiren İDO Genel Müdürü Ahmet
Paksoy, 102 gemi ile 82 lokasyona yılda yak-
laşık 100 milyon yolcu ve 6,5 milyona yakın
araç taşıyan İDO’nun “Dünyanın En Bü-
yük Yolcu Taşımacılık Şirketi” olarak glo-
bal bir marka ve örnek bir oyuncu olduğu-
nu vurguladı. 
“2008 Kalite Ödülü”ne layık görüldü

Paksoy, “2008 yılında İDO olarak yolcula-
rımızı birçok yenilikle tanıştırdık. İstanbullu-
ların ulaşımını kolaylaştırmak için filomuzu
genişlettik, yeni hatlar açtık ve hizmet kalite-
mizi yükselttik. 2008 yılında uzun yıllardır
sürdürdüğümüz önemli çalışmalarımızın so-
nucunu da aldık. Ulusal Kalite Ödülleri’nde
“İşletmeler” kategorisinde “2008 Kalite
Ödülü”ne layık görülmenin mutluluğunu ya-
şadık. 2009 yılında da yolcularımıza en kali-
teli, yenilikçi ve modern hizmetleri sunmaya,
deniz ulaşımını bir konfor haline dönüştür-
meye, Türk Denizcilik Sektörü’nü uluslara-
rası alanda başarıyla temsil eden öncü ku-
rum olmaya devam edeceğiz.” dedi.

İDO’ nun ekonomik büyümesini de değer-
lendiren Paksoy şöyle devam etti: “İDO ola-
rak, 2008 yılında net hizmet satış gelirlerimi-
zi bir önceki yıla göre yüzde18 oranında ar-
tırdık. 2008 yılında ortalama yakıt fiyatların-
da bir önceki döneme göre yüzde 40’lara va-
ran fiyat artışları ve dövizdeki yükselişe rağ-
men optimum maliyet politikalarımız ve sıkı
bütçe çalışmalarımız sayesinde 2008 yılını
daha önce hedeflediğimiz gibi 15 milyon TL
karlılıkla kapatarak Türkiye’nin en büyük

şirketleri arasındaki yerimizi aldık.
“3 yılda yüzde 60 büyüme sağladık”

2008 yılını yaklaşık 425 milyon TL gibi güç-
lü bir özkaynak yapısıyla tamamlayarak 2009
hedeflerimizi de yükselttik. Türkiye ve dün-
yada deniz işletmeciliğinin önde gelen mar-
kası olarak 2009 yılı için 481 milyon TL net
satış hedefi koyduk. Şirketimizin 2007 yılın-
da 480 milyon TL olan aktif büyüklüğünü
2008 yılında 647 milyon TL’ye yükselterek,
bir önceki yıla göre 169 milyon TL ve yüzde
36 artış gerçekleştirdik. 2005 yılsonu 404 mil-
yon TL olan aktif büyüklük göz önüne alın-
dığında üç yıl içerisinde yüzde 60 büyüme
sağladık. Toplam yabancı kaynağımız 2008
yılında 223 milyon TL, finansal kaldıraç ora-
nımız ise yüzde 34’tür.?

2009 yılında sunacakları yeni ve üstün hiz-
metlerle yolcuların memnuniyetini çok daha
artıracaklarını belirten Paksoy, ”2009 yılında
kent içi trafiğine alternatif yollar yaratmak
amacıyla İstanbul’dan Marmara’nın önemli
iki noktası arasında Ro-Ro taşımacılığı pro-
jesi başlatmayı hedefliyoruz. Çalışmalarını
son hızla sürdürdüğümüz bu yeni projemiz
için büyük bir heyecan duyuyoruz. Bir diğer
önemli hedefimiz ise, hem turistik açıdan İs-
tanbul’a büyük katkısı olacak hem de İstan-
bul trafiğine alternatif yaratacak Haliç Mo-
torları projemizi 2009 yılında hayata geçir-
mek. Üsküdar-Haliç-Eyüp hattında sefer ya-
pacak, özel tasarımı sayesinde Amsterdam
ve Venedik’teki benzerleri gibi Haliç köprü-

lerinin altından rahatlıkla geçebilecek 600 ki-
şi kapasiteli üç yolcu gemisi inşa ettiriyoruz.
Türk mühendislerin çalıştığı bu proje için 10
milyon Euro’luk bir bütçe ayırdık” dedi.
Yaz döneminde kendi rekorunu kırdı 

“Dünyanın en fazla yolcu taşıyan şirketi”
İDO, 2008’de, 100 milyon yolcu ve 6 milyon
700 bine yakın araç taşıdı.  Son üç yılda 350

milyon TL’lik yeni gemi yatırımı gerçekleşti-
ren İDO, filosuna kattığı yeni gemiler ve aç-
tığı yeni hatlarla yolcu potansiyelini artırdı.
2008 yılı yaz döneminde 27 milyon yolcu ve 2
milyon 100 bin araç taşıyan İDO, geçen yılki
yolcu rekorunu kırarak yolcu sayısında yüzde
1,6 araç sayısında ise yüzde 12 artış sağladı.

Ankara’ya 50 Yeni Do¤algazl› OtobüsAnkara’ya 50 Yeni Do¤algazl› OtobüsAnkara’ya 50 Yeni Do¤algazl› OtobüsAnkara’ya 50 Yeni Do¤algazl› OtobüsAnkara’ya 50 Yeni Do¤algazl› OtobüsAnkara’ya 50 Yeni Do¤algazl› Otobüs
E GO otobüslerini yenilemeye devam

eden Ankara Büyükşehir Belediyesi 50
doğalgazlı otobüsü daha hizmete sundu.

Başkentin şehir içi toplu taşımacılığını
otobüs, Ankaray ve metro ile yürüten EGO
Genel Müdürlüğü, 2008 yılı içinde de ulaşım
konusunda yeni adımlar atıyor. Büyükşehir
Belediyesi tarafından alımı gerçekleştirilen
500 otobüsten 50’si Kasım ayında EGO filo-
suna katılırken, ikinci parti olan 50 otobüs
de geçtiğimiz günlerde hizmete sunuldu.

Her ay 50 otobüsü hizmete sokmayı plan-
layan Ankara Büyükşehir Belediyesi böyle-
ce, son 2 ayda alımı gerçekleştirilen 500 oto-
büsten 100’ünü halkın hizmetine açtı. Şehir
içi taşımacılıkta bin 750 adet otobüsle ula-
şım hizmeti veren EGO, filosuna yeni aldığı

otobüslerle bu filoyu genişletirken, bir yan-
dan da yaş ortalamasını düşünerek daha ka-
liteli hizmet vermeyi amaçlıyor. Otobüslerle
yaptığı taşıma hizmetlerini 5 Bölge Müdür-
lüğü’nde gerçekleştiren EGO, 345 hattında
ve 50 hareket noktasında toplu taşıma göre-
vini yürütmeye devam ediyor.

Yeni alınan otobüslerin doğalgazlı olması
sayesinde egzoz dumanından çevrenin kirle-
tilmesinin de önüne geçilirken, araçların
modern dizaynı ve klimalı oluşu nedeniyle
de yolcuların güven içinde seyahat etmesi
sağlanıyor. EGO Genel Müdürlüğü, 2008
yılı içinde bir yandan otobüs filosunu mo-
dern ve yüksek güvenli araçlarla yenilerken,
faaliyet alanı içinde bulunan diğer alanlarda
da revize çalışmalarını gerçekleştiriyor.

‹DO’nun, 2009 
hedefleri büyük
‹DO’nun, 2009 
hedefleri büyük
‹DO’nun, 2009 
hedefleri büyük
‹DO’nun, 2009 
hedefleri büyük
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hedefleri büyük
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Mercedes’ten gelece¤e yat›r›m
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TOF’a, ‘Y›ld›r›m’ Baflkan
TOFED’den ayr›lan eski Genel Baflkan Mustafa Y›ld›r›m, TOF’un Genel Baflkan› seçildi.
Y›ld›r›m, “Hür irade ile örülen bir federasyonun her taraf›nda olurum” diye konufltu

T üm Otobüsçüler Federasyo-
nu’nun (TOF) Olağan Üstü
Genel Kurul toplantısı, Harbi-
ye’deki Merkez binasında ya-

pıldı. Çeşitli bölgelerden sektör temsilci-
lerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen top-
lantının açılış konuşmasını eski Başkan
Sümer Yığcı yaptı. 

Sakin bir havada geçen toplantıda, Di-
van Başkanı ve üyelerin seçiminin ardın-
dan 2006–2009 faaliyet raporunu okuyan
TOF eski Genel Sekreteri Nusret Ertürk,
konuşmasının büyük bölümünde özeleşti-
ri yaparak, “Faal bir çalışma programı”
gerçekleştiremediklerini dile getirdi. Er-
türk, görev süreleri içinde sebebini anla-
yamadıkları bir takım baskı ve endişeler
sonucu, kurucu üye derneklerin dışında,
yeni üye katılımlarını sağlayamadıklarını
ifade etti. 

Genel Sekreter Ertürk’ün ardından söz
alan TOFED eski Başkanı Mustafa Yıldı-
rım ise, “TOFED’e giderken iyi niyetli”
olduklarını dile getirerek, “Sektör adına
iyi şeyler yapmak istedik. Sıkıntıların gide-
rilmesi konusunda birçok görüşmeler
yaptık. Ama hür, bağımsız bir federasyon
arzumuz engellendi” diye konuştu. 

Daha sonra yapılan oylamada, tek aday
gösterilen Mustafa Yıldırım, oybirliği ile
TOF’un yeni Genel Başkanı oldu. Yıldı-
rım, başkan seçilmesinin ardından da sa-
londa hazır bulunan TOF üyelerine yöne-
lik bir konuşma yaptı. 

Yıldırım, “Karşımızda büyük ekonomik
gücü olan ama hedefi olmayan bir fede-
rasyon var” diyerek başladığı konuşma-
sında sektörün sorunlarına vurgu yaptı.
Yıldırım, TOF çatısı altında büyük öz ve-
rilerler göstererek geleceğe yönelik çalış-
malar yapacaklarını ifade etti.

TOFED’in yönetiminde kaldığı iki bu-
çuk senelik süreçten de bahseden Musta-
fa Yıldırım, “Bu gün yeniden yapılanma
sürecidir. Biz TOFED’de arkadaşlarımız-
la görevde olduğumuz süre içerisinde cid-
di faaliyetlerde bulunduk. Ama bizim fa-
aliyetlerimiz, kimsenin baskısına dayan-
madan, hür, bağımsız bir federasyon ya-
ratma arzumuz, bir takım ekonomik güç-
ler tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu

süreç içerisinde bir profesyonele yapılabi-
lecek en güzel tekliflerle karşılaştık. Buna
rağmen biz kendi yolumuza dönmeyi, ba-
ğımsız ve hür bir federasyon oluşturmayı
gündeme getirdik” şeklinde konuştu.

Yıldırım şöyle konuştu: “Biz büyük eko-
nomik gücü olan ama bir tek kişi ya da ki-
şilere hizmet eden bir federasyon içinde
bulunmak yerine, sektöre hizmet eden bir
federasyon içinde bulunmak istediğimiz-
den ve sektörün böyle bir yapılanmaya ih-
tiyacı olduğunu bildiğimizden dolayı yeni-
den yuvaya dönüş kararı aldık. Bu kararı-
mız ile çizmeyi giyip cepheye çıkma cesa-
retini de gösteriyoruz.”

TOFED yönetiminde olduğu süreç içe-
risinde aylık gelirlerin 60–70 bin lira do-
laylarında olduğunu dile getiren Mustafa
Yıldırım, TOFED’in gelirlerinin bugün
yarı yarıya düştüğünü öne sürdü. Gelirle-
rin düşmesindeki gerekçeyi ise Yıldırım
şu şekilde açıkladı:

“İnanç yok, otobüsçü oraya destek ver-
mek istemiyor, kuru kalabalıklar yaratıl-
mak isteniyor. Bir davayı kazanmak için
ona inanmak lazım. Ben davamızın haklı
olduğuna inanıyorum. Arkadaşlarımız-
dan büyük bir bölümünün de davamıza
inandığı kanaatindeyim. Bu aşamada ya-
pacağımız çalışmalar yönetimdekilerin
menfaatleri için değil sektörümüzün men-
faatleri için olacaktır.”

‘Ne oldu¤umuz de¤il, ne yapt›¤›m›z önemli’

T OF Genel Başkanlığına seçildikten sonra
yoğun bir çalışma temposuna giren Mustafa
Yıldırım, sektörün gelişimi adına yapacak-

larını anlattı. “Sektörün verimlilik esasına dayalı bir
çalışma modeli hazırlayıp, geliştirmesi lazım” diyen

Yıldırım, sivil toplum
örgütü olarak, daha çok
ortaklı sistemler yapma-
ya aday olmaları gerekti-
ğini söyledi. 

Yıldırım, servis, satış,
terminal gibi kavram-
larla ortaklığa gidilme-
si gerektiğini belirte-
rek, yeni bir ekonomik
modelin ortaya konul-
ması gerektiğinin altını
çizdi. Bu uygulamayı
yaparken, firmaları yok

ederek değil, onlara ekonomik model getirerek
yaşamalarının sağlanmasının önemine değinen
Yıldırım şöyle devam etti: 

“Sen firmanı kapat, gel bana katıl yerine, sen
gel bu ortaklığa katıl, ismini de yaşat kendini de
yaşat, parada kazan mantığını öngören bir yakla-
şımla, bir ticari mantıkla beraber hareket etmek
istiyoruz ki, bu da bir misyondur. Ne olduğunuz
değil, ne yaptığınız önemli. Bende diyorum ki, iyi
şeyler yapmalıyız.

Önümüzdeki dönemde ‘Yol X” projemizi de
sektörün önüne koyacağız. Bu proje bir üst yapı-
dır. Küçük şirketlere şemsiye görevi gören, onları
kanatları altına alan, ortak servis, terminal, satış
sistemi, halkla ilişkiler, eğitim, yönetim, akaryakıt
gibi kavramları içine alan çok ortaklı, paylaşma
modelli, bir yeni yapıyı sektörün önüne getirip kı-
sa zamanda meslektaşlarımızın giderlerini azalta-
rak, büyük gelirlere kavuşturacağız.”

TOF YÖNET‹M KURULU
Genel Başkan: Mustafa YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyeleri : İbrahim ART-
TIRDI, Mümtaz ER, Tahsin YÜCE-
TAN, Ceyda ATAÇ, Mehmet ÖKSÜZ,
Sinan UZUN, Ahmet KARAKAŞ, Nus-
ret ERTÜRK, Nezih KARA, Şevket AK,
Hikmet YETİŞİR, Hakan ÖZDER, Er-
han ÖZKILIÇ, Salim ALTINHAN, Ali
ÖZDAMAR, Sümer YIĞCI, 
Denetim Kurulu Üyeleri : Yusuf ERDO-
ĞAN, Hüseyin SATIR, Engin BAŞA-
RAN, Koray YILMAZ, Mustafa SILAY
Denetim Kurulu Yedek Üye: İrfan ONUR
Disiplin Kurulu Üyeleri : Nurullah DE-
MİRGEZER, Halil BAYLAM, İrfan
ONUR, Ruhi ATİK, Aydın OPÇİN.

Ankara’nın fiyatı 30 TL’ye düştü
∂ Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. İstanbul – Ankara, Anka-
ra – İstanbul bilet fiyatlarını 30 TL’ye indirdi. Kâmil Koç
Otobüsleri A.Ş. Ankara hattına özel düzenlediği kam-
panya ile firmanın VİP otobüsleri
olarak adlandırılan Rahat Hat se-
ferlerinde dâhil olmak üzere Anka-
ra hattında hizmet veren tüm sefer-
lerde bilet fiyatlarını 30 TL’ye çekti.
Herhangi bir koltuk sınırlamasının
bulunmadığı kampanyada yolcular
birinci mevki yolculuk imkânını bu
fiyata satın alabiliyor.

Metro Turizm’den “şok” indirim 
∂ Karayolu taşımacılığında önemli isimlerinden Metro
Turizm, yolcu ücretlerinde yüzde 25 ile yüzde 40’a varan
indirime gitti. Buna göre, İstanbul-Ankara arasındaki
yolcular 25 liraya taşınacak. Metro Turizm Grup Koordi-
natörü Sinan Solok, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle,
vatandaşa destek amacı taşıyan böyle bir karar alındığını
ifade ederek, “Amacımız kriz ortamından bir an önce
çıkmak için halkımıza fırsat yaratmaktır” dedi. 

Pamukkale de fiyat indirdi
∂ Pamukkale Turizm de Ankara-
İstanbul hattında yolcularını 25
TL’den taşıyacak. 47’inci kuruluş
yılını kutlayan Pamukkale Turizm,
tüm yolcularına ve özellikle öğren-
cilere yönelik kampanya ve sosyal
hizmetler sunma hazırlığı içinde.
Pamukkale yetkilileri, 2009 yılı içerisinde yeni projeler ve
yatırımlarla hizmet kalitelerindeki çıtayı daha yukarılara
taşıyacaklarını belirtti. 

Varan Turizm’den farklı bir hizmet
∂ Varan Turizm de, düzenlediği bir
kampanya ile 2 – 22 Ocak 2009 ta-
rihleri arasında, Varan Turizm ofis-
lerinden bilet alan yolcuları 9 TL’ye
taşıma uygulaması başlattı. Cuma
ve Pazar günleri, Deluxe seferler
hariç her otobüste 4 koltuk ile uygu-
lamaya sınır getiren Varan Turizm,
yolculara farklı bir hizmet sundu.

‹ndirimli fiyatlar
yolculara yarad›
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O
cak 2001’de kent içi ulafl›m-trafik-oto-
park uygulamalar›n›n iyilefltirilmesine
katk› koyacak senaryonun sunumunu
yapm›flt›m. Yeni bir anlay›fl›n ürününe

de METROBÜS ad›n› koymufltum. 
‹zmir Kent konseyinde, Ocak 2001’de Kent

içi ulafl›m-trafik-otopark uygulamalar›n›n iyileflti-
rilmesine katk› koyacak senaryonun sunumunu
yapm›flt›m. Uygulamalara yeni bir anlay›flla ba-
karak iyileflme olabilece¤i tezimin ad›n› 
METROBÜS olarak seçmifltim.1989 y›l›ndan
bafllayarak ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m
üst yöneticilerine, Kent içi Trafik ve Otopark
karmaflas›n›n etkili, düzenli, uyumlu, konforlu,
zaman tarifeli Toplu Tafl›m-Toplu Ulafl›m uygu-
lamalar›yla iyilefltirilebilece¤ini anlatmaya çal›fl›-
yordum. Ülkemiz genelinde en yayg›n toplu ta-
fl›ma arac› otobüslerdi. Ben de “Otobüsle Toplu
tafl›ma iyilefltirilebilir” diyordum.

Fakat yönetim kadrolar›, uzun vadeli ve büyük
bütçeli yat›r›mlar› (katl› kavflak, geçit, h›zl› yollar)
siyasi beklenti yan›yla Metroyu öne ç›kararak,
gelece¤e dönük vaatlerle günlük ulafl›m gereksi-
nimlerini iyilefltirilmesini hep ertelediler. 

Bizim savundu¤umuz tez, k›sa dönemli ön-
lem olarak, otobüslü toplu tafl›may› iyilefltirir-
ken, öte yandan da uzun dönemli önlem ola-
rak, pahal› ve uzun süreli altyap› ve araçlar›n›
(metro) sa¤lamalar›yd›.

Bas›n-Yay›n organlar› da hep bir a¤›zdan
‘Metro-Metro’ dedikleri için Otobüslü toplu tafl›-
mac›l›¤›n yer alt› treni Metro gibi ve etkin servis
verebilece¤ini an›msatmas› yönüyle Metro ile
Otobüs sözcüklerini kar›flt›rarak Metrobüs birle-
flik kelimesini senaryomuza isim olarak seçtik.

Ocak 2001’de yapt›¤›m sunuflu izleyen ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi üst yönetimi, daha sonra
bizimle görüflerek, “…flu iyileflme dedi¤iniz ko-
nuyu biraz derinine girerek ve sorular›m›z› yan›t-
layarak bir daha görüflelim? demediler ve görüfl-
me olmad›.

Bir siyasi partinin daveti üzerine, parti çal›flma
gurubu toplant›lar›na kat›ld›m ve Metrobüsü ora-
da da anlat›p, o siyasi partinin etkinlik projesi
dosyas›na verdim.

2003 Kas›m›nda, ‹zmir’de TÜB‹TAK-
EB‹L TEM iflbirli¤inde düzenlenen AR-GE pro-
je pazar›nda METROBÜS ismiyle, iyilefltirme
senaryomuz, bildiri olarak sunuldu. Aktüel-Para
dergisi yay›n›nda Metrobüsü özetle aç›klad›.

Daha sonra siyasi parti de¤iflikli¤iyle yeniden
Baflkanl›¤a aday olan Ahmet Pirifltina, 2004 se-
çim bildirgesine Metrobüsü koymufl. Ben 2003
sonunda ‹zmir’den ayr›l›p yurt d›fl›na gitmifltim
ve seçim s›ras›nda da yurt d›fl›nda oldu¤um için
geliflmeleri takip edememifltim. 2004 seçimleri-
ni kazanan Pirifltina’y›, benim ‹zmir’e döndü-
¤üm günlerde aniden kaybetmenin üzüntüsünü
yaflad›m. Genç, sevilen bir insand›. Seçimde ve-
rilen sözün yerine getirilece¤i an› bekledim.

Aziz Kocao¤lu, Baflkanl›k koltu¤una oturduk-
tan sonra ‹zmir’in gündeminde  “Ulafl›m›n ‹yilefl-
tirilmesi”, “Metronun yap›lmas›”na indirgendi.
2009’a girdi¤imiz flu günlere kadar ne Metro
yap›labildi. Ne de ulafl›mda köklü bir iyileflme
sa¤lanabildi.

Ancak ‹stanbul Belediyesi, üç arabal› ve de
çok pahal› (tanesi 1 milyon 200 bin Euro) oto-
büsleri ithal ederek ve önüne METROBÜS ya-
zarak, yan›na da (sistem) sözcü¤ü ekleyerek ta-
fl›ma ifllemine bafllad›. 2004 seçimleri öncesin-
de, seçim vaatleri aras›nda, Say›n Topbafl’›n
Metrobüs Projesi (!) var m›yd› acaba? Plans›z
programs›z büyük bir projeye kalk›fl›l›r m›?
Çevresinde bir y›¤›n dan›flman, akademisyen,
Ankara’da bir sürü bürokrat-teknokrat ve de
hükümet deste¤i varken?

Metrobüs’ün isim
babas› benim

Ünsal
ALTUNBAfi

Türkiye Trafik Güvenli¤i Vakf› Kurucu üyesi

TÜVTURK araç muayene istasyonlarının hayata
geçmesiyle, kara yolunda seyredecek olan araç-

ların istenilen standartlarda olacağına kanaat geti-
ren Ulaştırma Bakanlığı yayınladığı genelgeyle bu
inancına bir anlamda güvenoyu verdi.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Mü-
dürlüğü tarafından yayınlanan 2009/KUGM-3 GE-
NEL sayılı genelgenin 6’ncı maddesiyle, yurtiçi yol-
cu, eşya ve kargo taşımacılığı yapanların araçlarına
daha önceden getirilmiş olan yaş haddiyle ilgili, bazı
değişikliklere gidildi.

Yapılan değişikliklere göre, yurt içinde faaliyet
gösteren yolcu, eşya ve kargo taşımacılığı yapanların
asgari araç kapasitelerinde 8 yaş haddi devam ede-
cek. Fakat düzenlemeye göre asgari kapasiteyi aşan
araçlardan yaş haddi kaldırıldı.

Bu düzenlemeye göre, bundan sonra TÜVTURK
muayenesinden geçen araçlarda yaş haddi aranma-
yacak. Ayrıca yaş şartı nedeniyle taşıt kartlarının ge-
çerlilik süresi yetki belgesi sürelerinden önce dolan
taşıtlar için herhangi bir işleme gerek kalmadan ve
ücret alınmadan yeni taşıt kartı düzenlenmesinin
gerçekleştirileceği belirtildi.

Genelgede uluslararası düzenli yolcu taşımaların-
da, yabancı ülke firması ile [B1*] yetki belgesi sahip-
leri arasında yapılan ortak taşıma sözleşmelerinden
doğan bazı özel durumlara istinaden bu tarifeler için
yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a), (e), (f), (g), (h)
bentleri ile 48 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerinin
uygulanmamasını belirtti.

* B1 Yetki belgesi: Belirli bir ücret ve zaman tari-
fesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı ya-
pacaklara verilir. 

Bakanlık’tan taşımacılara 
2009 yılı hediyesi
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B aşlangıç olarak aksaklıklar olsa da, genelde TÜV-
TURK Araç Muayene İstasyonları’nın artıları çok.

Peki bu uygulama AB ülkelerinde nasıl yapılıyor?
FİNLANDİYA’da otomobillerin araç muayene period-
ları yılda 3–2–2–1 zaman aralıklarına yayılırken, kam-
yonlar her yıl muayeneye tabi tutuluyor. Toplu taşıma
araçlarının ise 6 ayda bir muayene zorunluluğu var. Mu-
ayene istasyonları bu ülkede de özelleştirildi. A-Inspec-
tion Ltd. adlı firma 150 istasyon işletiyor. 5.2 milyon nü-
fuslu Finlandiya’da yaklaşık 3.171.564 adet araç bulunu-
yor. Muayene istasyonları daha önce hükümetin bünye-
sindeki SAUK tarafından yapılıyordu. 
İNGİLTERE’de de otomobiller için bu periodlar
3–2–2–1 sistemine göre muayene ediliyor. Kamyonlar
her yıl, toplu taşıma araçları ise 6 ayda bir kez muayene-
den geçiriliyor. Ada’da muayene istasyonları Ulaştırma
Bakanlığına bağlı VOSA diye anılan kurumun deneti-
minde. VOSA kamyon, otobüs ve diğer ağır ticari taşıt-
ların muayenesini kendi muayene istasyonlarında yapı-
yor.  Otomobiller dâhil hafif araçların muayenesi de ül-
ke çapında VOSA tarafından yetkilendirilen ve denetle-
nen yaklaşık 19.000 özel serviste yapılıyor. 58.8 milyon
nüfusa sahip İngiltere’de 31.944.424 araç bulunuyor. 
İRLANDA’da ise otomobiller 4–2–2 periodlarına göre
muayene edilirken, kamyonlar her yıl, toplu taşıma
araçları da 6 ayda bir denetleniyor. 4.5 milyonluk İzlan-
da’da yaklaşık 2 milyon araç bulunuyor. Araç muayene-
leri de National Testing Service’s Ltd. (NCTS) tarafın-
dan 43 özel test merkezinde yapılıyor.
NORVEÇ’te araç muayeneleri devlet tarafından yapılı-
yor. 4.5 milyonluk ülkede yaklaşık 3.638.453 araç bulu-
nuyor. Otomobiller 4–2–2–2–1 sistemine göre, kamyon-
lar ise her yıl muayeneye tabi tutuluyor. Bu kuzey ülke-
sinde tarım araçları da 2–2–2–2–2–1 sistemine göre mu-
ayeneden geçiriliyor. Toplu taşıma araçlarının ise 6 ay-
da bir muayeneden geçme zorunluluğu bulunuyor. 
İSPANYA’da araç muayene hizmetlerini 50 firma
yapıyor. 42 milyon nüfuslu ülkede, yaklaşık
25.169.452 araç bulunuyor. Araç muayene sistemin-
de otomobillerin muayene periodları 4–2–2–2–1 sis-
temine göre denetleniyor. 3,5 tondan küçük kam-
yonlar ise yılda 2–2–2–1–1–1–0,5 sistemine göre mu-
ayeneye tabi tutuluyor. 3,5 tondan büyük kamyonlar-
dan 10 yıla kadar olanları her yıl, 10 yıldan sonraki-
lerin muayeneleri 6 ayda bir yapılıyor. 
AVUSTURYA’da 5.505.927 adet araç bulunuyor.
Tüm otomobiller ve 3,5 tona kadar olan kamyonet-
ler garajlarda muayene ediliyor. Diğer taşıtlar sade-
ce yetkilendirilen garajlarda muayene edildiği 8,2
milyonluk Avusturya’da otomobiller yılda 4–3–2–2
sistemine göre muayene ediliyor. Taksi ve otobüsler
her yıl muayeneye girmek zorunda. 
İTALYA’da yaklaşık 47.399.515 araç bulunuyor. Oto-
mobiller yetkilendirilen garajlarda, kamyonlar ise devle-
te ait garajlarda muayene yapılıyor. İtalya’da yılda 3–2–2
sistemine göre, kamyon, taksi ve otobüsler ise her yıl
muayeneye girme zorunluluğu taşıyor. 
ALMANYA’da 80 milyon araç var, araçların muayene-
si TÜV, DEKRA, KÜS vb eyaletler tarafından akredi-
te edilmiş ve yetkilendirilmiş muayene istasyonlarında
yapılıyor. Otomobiller ilk 3 yıldan sonra her 2 yılda bir,
kiralık otomobiller her yıl, diğer ticari araçlar yılda bir
kez muayeneden geçmek zorunda. Şehirlerarası Oto-
büsler yılda 2 kez, kamyonlar 1 kez AB Araç Muayene-
sinden (Almanca: HU) geçiyor. HU’ya ek olarak oto-
büsler 2 kez, kamyonlar da 1 kez “Ulusal” bir muayene-
den (Almanca: SP) geçiyorlar. Yani otobüsler yılda 4
kez, kamyonlar da 2 kez fren testinden geçiyor. 

Önemli olan sektörün
sesi olmak…

T
ürkiye Otobüsçüler Federasyonu ola-
rak baflka federasyonlar›n sektörde ol-
mas›ndan gocunmuyor, hatta gurur
duyuyoruz.

Çünkü herkes dernek kurabilir, 5 dernek 1
federasyon oluflturabilir. Ancak dernek kursalar
bile temsil hakk›n›n belge düzeyine dayal› olma-
s› gerekiyor. Örne¤in, bofl gezenler derne¤i
oluflturacaks›n›z ancak dernek üyelerinin bofl
gezdiklerine dair belgeleri olmas› durumunda
bu resmiyet kazan›r.

Yönetim kurulunda hiçbir derne¤in üyesi ol-
mayan insanlarla beraber oluflturdu¤unuz bir
federasyon, naylon bir federasyondur. Bu tip
bir birliktelikle u¤raflmak zordur, TOFED ola-
rak böyle bir birlikteli¤in naylon halinden kurta-
r›lmas› için elimizden geleni yapar›z.

TOFED bu konuda oldukça rahat, reel bir fe-
derasyondur. Çünkü otobüsçülerin adresi belli
ve bu mesle¤i yapt›klar›na dair belgeleri var.

Eskiden dernekler yasas› çok farkl›yd›, dernek
kurmak bir ordu flubesi açmak kadar zordu.
Ama Avrupa Birli¤i uyum yasas›, kota rant› içe-
risinde derneklerin kurulmas›n› kolaylaflt›ran ve
polis denetiminden ç›karan bir yap›y› getirdi.
Dolay›s›yla dernekler ç›¤ gibi büyüdü. Bu yay-
gara içerisinde, bir kesimi temsil eden her der-
ne¤in o kesimin yüzde 80’ini temsil etti¤ini bel-
gelendirmesi yönünde hükümete bir öneride
bulunuyoruz. Örne¤in bizim sektörde otobüs-
çülerle ilgili dernek kuruluyorsa, o derne¤e tafl›t
kart›, D1 ve D2 belgesi, F1 belgesi gibi ulaflt›r-
ma bakanl›¤›n›n vermifl oldu¤u belgelere sahip
olanlar üye olabilir.

Bu dernekler kendi toplam üye say›s›n›n yüz-
de 80’ini belge sahiplerinden oluflturmam›flsa
kendi kendine bir dernek kurmufl olacak, hiçbir
fleyi temsil edemeyeceklerdir.

Örne¤in, ‹sveç’in nüfusu 8 milyondur. Ama
‹sveç’te sivil toplum örgütlerine üye insan say›-
s› 72 milyon. Demek ki bir insan ortalama 10
derne¤e üyedir.

Türkiye’de 5 tane iflçi konfederasyonu var.
Ama devlet bir tanesini ciddiye al›yor, neden?
Çünkü iflçilerin yüzde 51’inden fazlas› Türk-
‹fl’e üyedir.

Uzun laf›n k›sas› dernek kurma hakk›na tüm
kifliler sahiptir, önemli olan kurdu¤un derne¤in
üyelerinin gerçekten o sektörden olup bunu
belgeleriyle ispatlamas›d›r. Önemli olan o sek-
törün sesinin duyurulmas›d›r. 

Mevlüt
‹LG‹N
ÖZGÜRCE

TOFED Genel Sekreteri

Y ıl boyunca 100’e yakın Ci-
tibus otobüs satışı gerçek-
leştiren Anadolu Isuzu
Gaziantep Bayi-

i Özdicle Otomotiv’in sahibi İbrahim
Dicle, Gaziantep Halk Otobüsçüleri
Derneği yönetici ve üyelerine bir ak-
şam yemeği ile teşekkür etti.

Yemeğe, Gaziantep UKOME
Ulaştırma Müdürü Fuat Kamber,
UKOME Daire Başkanı Hasan Kö-
mürcü, Halk Otobüsçüleri Dernek
Başkanı Hasan Basri Dündar ile
Gaziantep’in önde gelen tanınmış
simalarından Abdullah Fakılı, Şerif
Dalgıç, Memik Yılmaz, Abdulkadir
Fakılı, Cumali Dalgıç, Halil Kılıç,
Adnan Karakaplan, Şükrü Karapı-
nar katıldı.

Pazarlama Müdürü Efe Yazıcı,
Satış Müdürü Cihan Nalbant, Satış
Şefi Onur Çetinkaya, Pazarlama Şe-
fi Mehmet Alptekin, Satış Bölge
Sorumlusu Murat Küçük, Pazarla-
ma Ürün Sorumluları Coşkun To-
kan ve İlke Ergun ’la birlikte geceye
katılan Anadolu Isuzu Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Fatih Tamay ye-
mekte yaptığı konuşmada önemli
konulara dikkat çekti.

Halk otobüsü pazarındaki gelişme-
lere değinen ve son bir yıl içinde Ana-
dolu Isuzu ile Gaziantep’li esnaf ara-
sındaki yakın iletişimden söz eden Sa-
tış ve Pazarlama Direktörü Fatih Ta-

may kriz ortamında nelerin beklendi-
ğini ve Anadolu Isuzu’nun krize karşı
oluşturduğu önlem planlarını da anla-
tarak, “Gaziantep bizim için önemi
büyük olan bir bölgemizdir. Burada
kurulan sıkı dostluk ve güçlü işbirliği
ile pek çok başarıya imza atılmıştır ve

atılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın” şeklinde konuştu. 

Halk Otobüsçüleri Derneği Başka-
nı Hasan Basri Dündar, ekonomik ye-
dek parça ve yakıt tasarrufu sağlama-
sının Isuzu’yu tercih etmelerinde et-
ken lduğunu belirtti, 

Gaziantep’te
Isuzu gecesi

Isuzu, Antalya’da 
müflterileriyle bulufltu
A nadolu Isuzu yetkilileri,

Isuzu Antalya Bayii, Seyi-
doğlu Otomotiv Satış Müdürü
Turgut Saral ve Satış Bölge So-
rumlusu Koray Göksu, Emek
Turizm, Sena Turizm, Sertur,
Kıraç Turizm ve Kayı Tur’u zi-
yaret ederek otobüs sektörü ile
ilgili son gelişmeleri değerlen-
dirdiler.

Ziyaret sırasında, 2009 yılın-
da sektörü ve üreticileri nelerin
beklediği tartışılırken, Turkuaz
müşterileri araçlarından duy-
dukları memnuniyeti sık sık di-
le getirerek, Isuzu araçlarının,
yedek parça ve servis masrafla-
rının düşük maliyetli olmasının
kendileri için büyük bir avantaj
olduğunu söylediler.

‘D-Max’i Baştan Yarat’
D-Max severlerin kendilerine özgü

zevk ve tasarımlarını sergiledikleri
D-Max aksesuar yarışması, birbirinden
farklı çalışmalara sahne oldu. Anadolu
Isuzu tarafından ilk kez düzenlenen ak-
sesuar yarışması iç ve dış aksesuar giydir-
me şeklinde iki kategoride yapıldı.

Sadece Isuzu D-Max sahiplerinin katı-
labildiği yarışmada, yarışmacılar kendi
seçtikleri aksesuarları araçlarına uygula-
dı. Yarışmada birinciliği Manisa’dan
Yükseliş alırken ikinciliği İstanbul’dan

Crazy, üçüncülüğü ise Zonguldak’tan
Artist isimli araçlar kazandı. 2008 yılında
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu-
nun resmi araç sponsoru olan D-Max,
Formula-1 Türkiye rallisinde ilk müda-
hale aracı olarak kullanılmıştı. Isuzu D-
Max’lerin 4x4 modellerinde motor tek-
nolojisinde daha çevreci Euro 4 normuna
sahip common rail turbo dizel intercoo-
ler motor bulunuyor ve kurum ISO
9001–2000 Kalite Belgesi ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistem Belgelerine sahip.

‹stasyonlar güzel, yollar bozuk!
T ürkiye çapında hizmete giren

TÜVTURK Muayene istasyon-
ları, araç muayenelerinde olması

gereken standartları getirdi. Sunduğu dik-
katli hizmetle TÜVTURK istasyonları,
karayolunda seyreden araçları kalitesiz
tamir ve bakımdan da kurtarmış olacak. 

Avrupa standartlarında hizmet amacı
taşıyan TÜVTURK Araç Muayene İs-
tasyonları’nın ülkemizde uygulanacak ol-
ması başta biz olmak üzere birçok kesi-
min takdirini kazandı. Ancak bugüne ka-
dar böyle bir sisteme alışkın olmayan sü-
rücüler, getirilen uygulama ile birlikte bir
takım sorunlar yaşamaya başladı. 

Her zaman “üç kuruş para uğruna öm-
rümüz yollarda geçiyor” diyen özel ve ti-
cari araç, kamyon, kamyonet, otobüs ve
TIR sürücüleri, “Uygulama güzel ama
araçları ‘canlı bomba’ya dönüştüren yolla-
rımıza da aynı standart bakımlar uygula-
nacak mı?” gibi soruları dile getiriyorlar.

İlgili kurumların, kendi sınırları içinde
kalan bazı “ana yol” ve “kent içi yol-
lar”daki bakımsızlıklar doğal olarak araç-
ların yürüyen aksamlarında bozukluklar

meydana getiriyor. 
Durum böyle olunca, zaten “kriz”in de

vurmasıyla “kazançları iyice düşen” ticari
araçları ile hizmet veren kesimin, bir de
yeni uygulamaya konulacak olan yüzde
12’lik zam oranlarıyla, “bakım masrafla-
rı” daha da yükseliyor, adeta katlanıyor. 

Kazanç oranları belli bir düzeydeki tak-
sici, minibüsçü, otobüsçü, kamyoncu,
TIR gibi esnafın “bakım masrafları”nın
yüksek olması nedeniyle bu hizmetten
yararlanmaktan kaçınacağı ve gecikme
cezalarına bile razı olacağı dile getiriliyor.

İstanbul’da hizmet veren birçok ticari
taksinin TÜVTURK muayene istasyon-
larından “sağlam” geçemeyeceğini dile
getiren esnaf, “Muayeneden geçelim de,
araçlarımızın yedek parça tutarları çok
yüksek. TÜVTURK yan sanayi parça ka-
bul etmiyor, orijinal olacak diyor. Durum
böyleyse yan sanayi üretimine niye mü-
saade ediliyor?”

Japon sisteminde araç ucuz ama parça-
sı, bakımı pahalı, kazancımızı aşıyor. Bu
yüzden servise gidemiyoruz. Çalışan ara-
cımız yetkili servisten çıkıp muayene is-
tasyonuna giderken bozuk yollar nede-
niyle araç yine TÜVTURK standardın-
dan çıkıyor, muayeneden geçemiyor. Da-
ha da ilerisini isterseniz yeni plaka takılan
araç bile muayeneden geçemiyor. 

Yollarımız çok bozuk
“Muayene yapıldıktan birkaç gün son-

ra, bozuk yollar nedeniyle, aracın ön ta-
kımlarından yeniden sesler gelmeye baş-
lıyor. Ne kazanıyoruz ki, bunu karşılaya-
bilelim?” diyerek bir anlamda “hiç konu-
şulmayan” bir soruna parmak basıyorlar.

Yine toplu taşımacılıkta hizmet veren
minibüslerin de TÜVTURK Araç Mu-
ayene İstasyonları’ndan geçemeyeceğini
dile getiren bazı şoförler, “Fazla bir ka-
zancımız yok. Yeni uygulamaya giren
muayene istasyonları dört dörtlük de, ne
bizim araçlar, ne de yollarımız bu stan-
dartlara uygun. Yaptırdığımız bakım faz-
la dayanmıyor ki, idare edebilelim. İstan-
bul, zaten trafikte kördüğüm olmuş. Yol-
lar kalabalık, dur-kalk yapa yapa aracı-
mızda ne fren balatası, ne debriyaj bala-
tası kalmıyor. Yani ne tarafından bakar-
sak bakalım, yarattığımız bir güzellik, be-
raberinde bir takım sorunları da getiri-
yor” diye konuşuyorlar. 

Öte yandan görüşlerini aldığımız taksi-
ci ve minibüsçü esnafı, bu uygulamanın
İETT otobüslerine, bazı kamu kurumla-
rına ait resmi araçlara ve kiralık taşıtlara
da uygulanıp uygulanmayacağını soru-
yorlar. Aynı esnaf gurubu, “İlgililer önce
yolları düzgün hale getirsinler ki, araçlar
hırpalanmasın. Bu yapılan sanki abiye el-
bise giymiş birinin, ormanda yürümesine
benziyor. Araç muayene istasyonlarımız
çok güzel, Avrupa standartlarında ama
yollarımız aynı standartlarda değil. Bun-
ları da düzeltelim ki, yapılan bir işe yara-
mış olsun” şeklinde görüş bildiriyorlar.

TÜVTURK, gerçek araç denetlenmesini hizmete sundu,  belge üzerinde muayenelere al›flan va-
tandafllar›n araçlar› muayenelere bir bir tak›l›yor. Peki, “sorunlu” karayollar›n› kim denetleyecek?

Y eni araç muayene istasyonları,
araçlara Avrupa Birliği standartla-
rında denetim ve muayene getirir-

ken, birçok kesimden eleştiri, birçok ke-
simden de destek almaya devam ediyor. 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Ge-
nel Müdürlüğü sorumluluğunda ve Ulusal
Muayene Mevzuatına göre çalışan TÜV-
TURK muayene istasyonlarının, “Türkiye
için çok önemli bir
gelişme” olduğunu
vurgulayan Fren Tip
Onay Testleri ve
Araç Muayenesi ile
ilgili akreditasyonla-
ra sahip FREN-
TEKNİK’in sahibi
Mak. Y. Müh. Alpay
Lök, “AB Araç Mu-
ayene Mevzuatı
olan 96/96/AT’den
esinlenerek hazırla-
nan Ulusal Muaye-
ne Mevzuatına uy-
gun araç muayenesi,
Türkiye için çok
önemli bir aşamadır” diyor.

Yeni muayene sistemine, Türkiye’de en
hazır olan kesimin uluslararası taşımacılar
olduğunu dile getiren Alpay Lök, “Bu ku-
ruluşlar ve onların araçları, yeni muayene
sisteminden şikâyetçi değiller. Çünkü onla-
ra 2003 yılından beri bu sistem zaten uygu-
lanıyor” diye konuşuyor. 

Sistem oturduktan sonra ticari taşıtlar

için araç muayene sıklığının şehirlerarası
otobüslerden başlayarak artırılmasının şart
olduğunu işaret eden Alpay Lök, “Türki-
ye’nin yol ve ekonomik şartları zor, araçlar
daha çok yıpranıyor. İnsanlar daha az para
kazanıyor. Trafik güvenliği ve insan yaşa-
mına verilen önem gereği bu araçların da-
ha sık aralıklarla kontrol edilmesi gereki-
yor. Bunun için de sistem oturduktan son-

ra otobüslerden başla-
yarak muayene sıklığı
artırılmalıdır” diyor. 

Ülkemizde çalışan
şehirlerarası otobüsle-
rin 24 saat kontak ka-
patmadan çalıştıkları-
na, kışın 20 bin, yazın
ise 40 bin kilometre yol
yaptıklarına dikkat çe-
ken Alpay Lök, “2–3
şoförle, rekabet diye
adlandırılan indirimler
nedeniyle, bakımsız ve
belki de frensiz çalışı-
yorlar. Hangi Avrupa
Birliği ülkesinde bu

kullanım şartları var? ‘Türkiye’nin şartları
AB üyesi ülkelerin şartlarıyla aynı mı? diye
soranlara şunu diyebilirim: Evet, Türki-
ye’nin yol ve kullanım şartları AB’ye hiç
benzemiyor, çok daha ağır. Bu zor şartlar-
dan dolayı araçlar çok daha fazla yıpranı-
yor. Bu nedenle özellikle şehirlerarası oto-
büslerin yılda 1’den daha sık muayene edil-
mesinde yarar var” şeklinde konuşuyor. 

Otobüs muayeneleri daha s›k olmal›!

AB’de nas›l?

‹SOB’da birlik ça¤r›s›
İstanbul Servis Otobüsçüleri Birlik ve Dayanışma

Derneği’nin (İSOB) Genel Kurul toplantısı, birlik-
beraberlik mesajları verilerek demokratik bir hava
içinde yapıldı. 

Küçükyalı’daki Merkezlerinde gerçekleşen Ge-
nel Kurul toplantısına yaklaşık 50’nin üzerinde üye
katıldı. Divan heyetinin seçiminin ardından yapılan
oylamada, Yusuf Saraç Başkanlığa, Dursun Eyce de
Başkan Yardımcılığı’na seçildi. Mevlüt Yılmaz, Et-
hem Kuvel, Ali Özkan, Mustafa Önkuzu ve Candan
Yıldırır’ın üye olarak belirlendiği toplantıda, servis
otobüsçüleri, ekonomik krizden bireysel olarak ya-
şadıkları çeşitli sorunları dile getirdiler ve bunlara
çözüm aradılar. 

Toplantıda faaliyet ra-
porunu okuyan Başkan
Yardımcısı Dursun Eyce,
2009 yılı taşıma tarifelerini
hazırlayıp, ilgili kurum ve
kuruluşlara sunacaklarını
belirtti. Eyce, “El ele vere-
rek haklarımızı birlikte sa-
vunalım. Çok arzuladığı-
mız plaka tahdidi konu-
sunda, uğraş vermemize
rağmen, başarılı olamadı-
ğımızı söylemek zorunda-
yım. Ama biz bu konuda ısrarlı tutumumuzu sürdü-
receğiz. Birlik olursak her zorluğu aşarız” diye ko-
nuştu. 

Başkan Yusuf Saraç da, “Birlik ve beraberlik”
mesajları vererek, “Sonuçları paylaşırsak, hedefe
daha güçlü ulaşırız. Sektör olarak sıkıntılı bir dönem
geçiriyoruz. Kriz de buna eklenince bir anlamda di-
be vurduk. Bunu aşmanın yolu, çok çalışmak ve bir-
birimize kenetlenmektir” dedi. 

Başkan Saraç’ın ardından yeniden söz alan Dur-
sun Eyce, sektördeki sorunları dile getirdikten son-
ra, “Bu yönetime inanın, destek verin. Güçlerimizi
birleştirirsek, her şeyi başaracağımıza inanıyorum.
Burası bizim birlik olma yerimiz. Burası vasıtasıyla
ikinci basamak olan UKOME’de (Ulaştırma Koor-
dinasyon Merkezi) söz sahibi olmaya çalışacağız”
diye konuştu.

Amaçlarının bugüne kadar üye olmamış ya da
küstürülmüş olanları yeniden kazanmak olduğunu
vurgulayan Eyce şöyle devam etti: “Tek arzum, bü-
tün esnafımızın, aynı çatı altında buluşmasıdır. Bu-
gün 50, yarın 100, öbür gün 1000 kişi oluruz, bu bü-
yük bir güçtür. Elimizdeki bu büyük gücü değerlen-
dirmek de bizlerin görevidir. Burada bir kıvılcım
yaktık, bunu elbirliği ile büyütüp sorunların üzerine
gidelim. Ancak el ele vererek bunu başarabiliriz.” 

Daha sonra söz alan konuşmacılardan bazıları,
“Şirketleşme” konusunu gündeme taşırken, bazıla-
rı da “TOFED çatısı altında birleşelim” görüşünü
öne sürdüler. 

Dursun Eyce

Alpay Lök
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D belgesi gündemde
İ stanbul Büyükşehir Belediyesi ve UKO-

ME’nin aldığı kararlar çerçevesinde Tu-
rizm taşımacılığı izin belgesi adı altında
istenilen belge Turizm taşımacıları için

sıkıntı yaratıyor. UKOME ve belediye’nin “D2
belgesi sadece şehirlerarasında geçerlidir” an-
layışı ile istenen bu belgeyi alacak kişi parasını
bir kenara bırakarak prosedürden yakınıyor.

D2 yetki belgesini Ulaştırma Bakanlığı’ndan
alan turizm taşımacısı, bu belgenin neden is-
tendiğini sorguluyor.

Kara Ulaştırması Genel Müdürü Talat Ay-
dın’la yaptığımız görüşmede, turizm taşımacı-
larının sorunlarını konuştuk. Aydın, konuyla il-
gili sorduğumuz sorulara verdiği cevaplarda
belgenin muhataplarını çeşitli yeniliklerin ve
düzenlemelerin bekleyeceği sinyallini verdi.

∂ İBB UKOME’de D2 yetki belgesi sadece
şehirlerarasında geçerlidir gibi bir anlayış hâ-
kim. Taşımacılardan turizm servis aracı izin
belgesi adı altında ayrı bir belge isteniyor. Şu
anda sadece İstanbul’da uygulanan bu belge-
nin bir başka il’de istenmesi durumunda bu-
nu taşımaların yapılabilmesi mümkün mü-
dür, entegrasyon nasıl sağlanacak?

D2 yetki belgesi şehirlerarası değil, yurtiçi
taşımalarının hepsinde geçerli bir belgedir.
Ama biliyorsunuz ki Türkiye’de, İstanbul ve
Kocaeli illerinin sınırları büyük şehir belediye
sınırları ilan edildi, dolayısıyla İstanbul’un her
yeri şehir içi sayılıyor.

Belediye sınırları içerisinde de, belediyelerin
taşımacılıkla ilgili düzenleme yapma yetkileri
var ve aslında o şehrin belki ulaştırma hizmet-

lerinin yönetilmesi bakımından buna ihtiyaçta
var. Ama müstakil bir belge istenmesini doğru
bulmuyorum. Şu güzergâhları kullanın, şu
noktalara girebilirsiniz veya şu noktalara gire-
mezsiniz gibi düzenleme yapması belediyenin
hakkı ancak bu işi yapmak için benden belge
alacaksın deme hakkı yok.

∂ Trafik polisleri D2 yetki belgesi yerine,
şehir içi turist taşıma yetki belgesini yani bele-
diyenin verdiği belgeyi soruyor. Bu konuda
sektör derneklerinin müracaatları oldu, her-
hangi bir gelişme var mı?

O konuyu büyükşehir ile ortak bir anlayış
geliştirip düzeltebiliriz. Çünkü başka alanlarda
yaşanan bu tip sorunları çözdük. Bunu da gün-
demimize alalım, belediye ile doğru olanının,
ne olması gerektiğinin mutabakatını sağlarız.

Talat Ayd›n

B
u sektör içinde konsolidasyon olaca¤›n› düflünüyo-
rum. Küçük firmalar›n yaflayamayaca¤›n›, gayri
yasal yollardan bu ifle girmifl olan insanlar›n yapa-

mayacaklar›n› düflünüyorum.
TOFED olarak yeni at›l›mlara bafll›yoruz. Bu sektörün

söylenmemifl çok ciddi ihtiyaçlar› var. Bugüne kadar sa-
nayi bakan›yla görüflülmemifl, ulaflt›rma bakan› ile k›s-
men görüflmeler yap›lm›fl. 

Hazine d›fl ticaret müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u bakan-
l›kla görüflmeler yapmam›z laz›m. ‹hracatlar›m›z, ithalat-
lar›m›z, KDV’miz, e-ticket’›m›z var, bunlar ne flekilde
oluyor. Bak›yorsun, 2 y›ld›r Türk Havayollar› e-ticket’a
geçti. Art›k nüfus kâ¤›d›yla gidip, uça¤a biniyorsun. An-
cak otobüste böyle bir fley yok. Yok, çünkü kay›t d›fl› kü-
çük firmalar ve bizim gibi büyük firmalar olarak ayr›l›yor. 

Böyle bakt›¤›n›zda bizim gibi firmalar›n ve müflterileri-
mizin neden cezaland›r›ld›¤›n› merak ediyoruz. ‹nsanlar
geliyorlar, fiziki olarak bunal›yorlar. Bilet bilgileri cep te-
lefonuna mesaj olarak bile gidiyor. Ancak söyledi¤im gi-
bi sektörün kendini anlatmaya ihtiyac› var.

TOFED olarak hiçbir zaman hükümet taraf›ndan ve-
ya yönetim taraf›ndan yap›lamayacak fleyler istemedik.
15 sene kamuda çal›flt›m. Kamunun bir prensibi vard›r,
senin baflkas›na yapamayaca¤›n bir fleyi karfl› taraftan is-
teme. Hükümetin, devletin ne oldu¤unu, neler yapabile-
ce¤ini çok iyi bilirim. Dolay›s›yla isteklerimizin devletin
verebilece¤i çerçevelerde olmas› laz›m.

Gidip Maliye Bakanl›¤›’na, “Yüzde 18 KDV’yi, yüzde
1’e düflürün, ÖTV’yi s›f›ra indirin” demek olmaz. Boflu-
na gitmifl olursunuz. Devletin bütçesi, plan›, idare flekli
var. Benzer sektörlerdeki uygulamalar veya y›llar›n getir-
di¤i flartlar örnek gösterilmeli.

Bunlar› gösterip isteyebilmen, isteklerinin sonunda da
neler olur, istihdam› m› sa¤lars›n, üretimi mi artt›r›rs›n
bunlar› izah etmen laz›m ki, karfl›ndaki sana bir fleyler ve-
rebilsin. Olaylara mant›k çerçevesinde yaklaflmak ve ha-
reket etmek laz›m. 

TOFED bunun için bir seferberlik bafllatt›, Ankara’da
dertlerimizi anlatacak bir ekip oluflturduk. Randevular›-
m›z› almaya bafll›yoruz. Sektörün ihtiyaçlar›n›, bu ihti-
yaçlar› karfl›layacak kiflilerle görüflerek halletmek için
planlar›m›z› yapt›k.

Sistematik olarak bir noktaya gelebilmek flart. Mesela
otobüste kargo tafl›mac›l›¤› yasak. Türk Hava Yollar› ile
gidiyorsunuz tarifeli seferde, uçakta 10 veya 50 kifli var
ama uçak yine kargo tafl›d›¤› için kar ediyor. Havada
kargo tafl›t›yorsun, bana neden kargo tafl›tm›yorsun?

Öte yandan yafll›larda, sakatlarda, çocuklarda indirim-
lerimiz var. Bunlar›nda bir düzene girmesi laz›m.

Türkiye’de deniz tafl›mac›l›¤› ticari ve yolcu olarak yüz-
de 2 veya 3’tür. Ancak denizcilik sektörü devletten her
istedi¤ini al›r. Çünkü ticaret odalar› vard›r, toplum için-
dedirler, oradan ç›km›fllard›r, deniz kökenli milletvekille-
ri vard›r. Yani krediler, imtiyazlar konusunda isteklerini,
hak ettiklerini daha çabuk alabilmek için gerekli çal›flma-
y› düzenli ve do¤ru yap›yorlar.

Adam›n otobüsleri var, diyorlar ki otobüsçü… Otobüs-
çü denilen adam›n bir tane otobüsü 500-505 bin Euro.
‹ki otobüsün varsa bir fabrikan var. fiimdi bu adama oto-
büsçü deyip a¤z›n› k›v›ramazs›n. O adam›n toplumda
ciddi bir yeri, statüsü var. Fabrika kurar, sanayici olur, is-
tihdam eder ama bunu tercih etmifl. Çünkü Türkiye’de
buna ihtiyaç var.

O insanlara art›k toplum taraf›ndan haks›zl›k edilme-
sin. Uçak flirketi var büyük adam, otobüs flirketi var oto-
büsçü. Farkl› de¤il, hizmet, yat›r›m› yapan biz isek itiba-
r› gören ön planda olanda biz olmal›y›z, bu kadar basit.
Hatta olmal›y›z de¤il, olaca¤›z baflka çaresi yok.

Devletten ne,
nas›l istenmeli?

Sinan
SOLOK
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∂ Uluda¤ Tafl›t Araçlar› ve Yan Sanayi
‹hracatç›lar› Birli¤i (UTAYS‹B) Yönetim
Kurulu Baflkan› Ferit Sünneli, 2008 y›l›
bafl›nda birlik yönetim kurulunda al›nan
karar çerçevesinde hayata geçirilmesine
karar verilen U‹B Otomotiv Anadolu Tek-
nik Lisesi’nin projesinin haz›rland›¤›n›
aç›klayarak, “Okulla ilgili tüm süreçleri
k›sa sürede geçerek okulumuzu 2009-
2010 e¤itim ö¤retim y›l›nda tamamla-
may› hedefliyoruz” dedi. 

Otomotiv Endüstrisi’nin son y›llarda
göstermifl oldu¤u geliflim performan-
s›nda gözlenen s›çraman›n bir sonucu
olarak firmalar›n nitelikli eleman bul-
mada sorunlarla karfl›laflt›¤›na dikkati

çeken Sünneli flunlar› söyledi: “Yapt›-
¤›m›z de¤erlendirmeler sonucu Oto-
motiv Endüstrisinde faaliyet gösteren
mevcut ve müstakbel yat›r›mlar›n ge-
reksinimlerini karfl›layacak nitelikte in-
san kayna¤›n›n yetifltirilmesi amac›yla,
Bursa’da yat›l› olarak e¤itim verebile-
cek bir Anadolu Teknik Lisesi yapt›r›l-
mas›na karar verilmifltir.”

Projesi tamamlanan okul hakk›nda
bilgi veren Süneli, “Görükle Belediyesi
taraf›ndan bilabedel tahsis edilen 21
bin 760 metrekare araziye kurulacak
olan okulun mülkiyeti hazineye ve kul-
lan›m hakk› Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
devredilecek. 

OCAK 2009 - SAYI 14

U‹B’den ‘otomotiv e¤itimi’ne yat›r›m

Ferit Sünneli, “Okulumuzun mimari
projesi bir yar›flma ile belirlenmifl, ha-

z›rl›k çal›flmalar›na devam ediyor” dedi. 

∂ Gaziantep Büyük Şahinbey 74
No’lu Motorlu Taşıyıcılar Koope-
ratifi’nden gelen mektup acı doluy-
du. 34 yaşındaki Ömer Özcan
mektubunda mağduriyetini haykı-
rıyordu. Sektör olarak bunun ben-
zer kooperatiflere bağlı çalışan es-
nafın da ortak sorunu olduğunu
düşünerek yayına aldık. 

Özcan, 10 yıldan beri Büyük Şa-
hinbey ile Gaziantep arası dolmuş
taşımacılığı yaptığını ve eski model
araçlarını Belediye’nin isteği üzeri-
ne borç harç değiştirdiklerini dile
getirdiği mektubunda, “Bütün ar-
kadaşlar araçlarımızı değiştirdik.

Arsamı sattım, eşimin bileziklerini
bozdurdum. Gaziantep Ulaştırma
Daire Başkanlığı ne istediyse yap-
tık. Ama kademeli olarak çalışma-
larımıza kısıtlama getirildi, yaptık-
larımız boşa gitti” diyor. 

Özcan bunun nedenini şöyle
açıklıyor: “Bu kısıtlamaların geti-
rildiği dönemde Büyükşehir Bele-
diyesi, ihale açarak aynı güzergâha
4 adet Özel Halk Otobüsü gönder-
di. Bu otobüslere Gaziantep’in
merkezine kadar yolcu taşıma izni
verilirken, bizlere kentin girişine
kadar gidebileceğimiz söylendi. Bu
durum bizleri önemli ölçüde mağ-

dur ediyordu, bu nedenle araçları-
mızı bağladık. 2008 Mart ayından
bu yana çalışmıyoruz. Şimdi işsiz
kaldık ve ailece perişanız. Ne yapa-
cağımızı, kime başvuracağımızı bi-
lemez haldeyiz” diyor.

Özcan mektubunun sonunda, bir
Antep özdeyişiyle içine düştükleri
acı durumu dile getiriyor: “Büyük-
şehir Belediyesi, hem atı elimizden
aldı, hem de meydanı. Bizleri işsiz
ve mağdur bıraktı.” 

Gaziantep’ten ac› bir feryat!

H adımköy’e yapılan yatırım
ve hizmetlerin toplu açılı-
şı töreninde konuşan İs-
tanbul Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Kadir Topbaş, banliyö
trenlerinin işletiminin Büyükşehir’e
geçeceği mesajını verdi. 

Açılışta konuşan Topbaş, İstanbul’u
dünyayla yarışan bir şehir haline geti-
receklerini hatırlattı ve şöyle devam
etti: “TEM üzerinde köprü genişleme
çalışması yapıldı. İstanbul’a yaptığımız
yatırımlar toplamı 2009 yılı sonunda
28,5 milyar TL’ye ulaşacak. Bunun 20

milyar TL’lik kısmını ilçe ve beldeleri-
mize yaptık. Yatırımların yüzde 60’a
yakınını ulaşıma ayırarak İstanbul’un
trafik ve erişim sorununun çözümü
için raylı sistem, karayolu ve denizyo-
lunda 12 milyar TL yatırım yaptık.
Raylı sistemlerimizi iki katına çıkardık
ve metro yapımına hızla devam ediyo-
ruz. Bu arada banliyö hattının Geb-
ze’den Çerkezköy’e kadar uzatılması
için Ulaştırma Bakanımız ile görüş-
tüm. Bu da raylı sistemin bu bölgeye
de geleceği anlamına geliyor.”

Bilindiği gibi, İstanbul’un yıllardır

kahrını çeken ve Sirkeci-Halkalı, Hay-
darpaşa-Gebze arası çalışan banliyö
trenleri TCDD tarafından işletiliyor.
Halen kullanılan trenlerin içler acısı
durumunu daha önce yine buradan
okurlarımıza aktarmıştır. Her tarafı
dökülen, “son kullanma tarihi” çoktan
geçmiş trenler, halen yolcu taşımaya
devam ediyor. TCDD yetkililerinden
aldığımız bilgilerde ise, banliyö trenle-
rinin 2009 yılı içinde hizmetten kaldırı-
lacağı ve yolcuların mağdur olmama-
ları için İETT’nin bu hatlarda ek sefer-
ler koyacağı yönündeydi. 

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Topbafl, “Banliyö hatt›n›n
Gebze’den Çerkezköy’e kadar uzat›lmas› için Ulaflt›rma Bakan›m›z
ile görüfltüm. Böylece rayl› sistem bu bölgeye de gelecek” dedi.

‘Baflö¤retmen’
art›k kalplerde
∂ Esnaf›n bu zor günlerinde, Nam›k Ke-
mal’in dizelerini, esnaf ve sanatkâr›n ayd›n-
lanmas› yolunda uyarlayarak böyle demiflti
Suat Yalk›n. …Ve “Esnaf›n baflö¤retmeni”
Suat Yalk›n art›k gönüllerde yaflayacak.

Geçirdi¤i kalp rahats›zl›¤› nedeni ile 14
Ocak 2009’da vefat eden Suat Yalk›n, bu ta-
rihe kadar ‹stanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odas› Birlik (‹STESOB) Baflkan› ve Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
‹stanbul Bölge Birili¤i Baflkanl›¤›’n› görevini
sürdürmekteydi.

‹STESOB Baflkanl›¤›’na seçildi¤i 1984’ten
bu yana kesintisiz olarak görevini sürdüren
Suat Yalk›n uzun süren teflkilat yöneticili¤i
s›ras›nda esnaf ve sanatkâr›n koruyucusu
oldu, birçok çal›flma ve projeye imza att›.
Yalk›n, sevilen kiflili¤i, bilgi ve birikimi ile es-
naf›n “baflö¤retmeni” idi. Suat Yalk›n, Türki-
ye ile Almanya Esnaf ve Sanatkârlar› aras›n-
da geliflen ve büyüyen dostluk iliflkilerine ve
mesleki e¤itime verdi¤i hizmet ve katk›lar›n-
dan dolay› Almanya Cumhurbaflkan› Ric-
hard Von Weiczehker taraf›ndan birinci de-
receden Devlet Madalyas› (Liyakat Niflan›)
ile ödüllendirilen bir duayendi.

“Ölürsem görmeden esnafta ümit etti¤im feyzi,
Yaz›ls›n seng-i kabrime, esnaf mahsun ben mahsun...”

∂ Türkiye Sakatlar Derne¤i, ‹zmit
Seyahat ve Kocaeli Halk E¤itim
Merkezi’nin birlikte yürüttü¤ü proje
kapsam›nda her ay Kocaeli’nde
yaflayan 2 engelliye tekerlekli san-
dalye verilecek. Ayr›ca engellilere
ifl imkân› yaratmak için 2,5 ayl›k
kurlarla bilgisayar ve ön muhasebe
e¤itimleri verilecek ve e¤itim so-
nunda baflar›l› olanlara baflta ‹zmit
Seyahat olmak üzere birçok firma-
da ifl imkânlar› sunulacak. 

Tekerlekli sandalye da¤›t›mlar›n›
yaparken baflvurulardan yola ç›k-
t›klar›n› ve da¤›t›ma en çok ihtiya-
c› olandan bafllayacaklar›n› belir-
ten Türkiye Sakatlar Derne¤i Ko-
caeli fiube Baflkan› ‹smet Arguç,
“Bu kriz ortam›nda engellilerin is-
tihdam› noktas›nda pozitif bir ayr›-
cal›k uygulayaca¤›z ve engellilere
f›rsat tan›nd›¤›nda bunu en iyi fle-
kilde de¤erlendireceklerini göre-
ce¤iz. Da¤›taca¤›m›z sandalyeler-
le, yürüme engelli vatandafllar›m›-
z›n da bu kenti kullanabilmelerini
sa¤layaca¤›z.” dedi.

Projenin ilk gününde 5 sandalye-
nin teslim edildi¤ini belirten ‹smet

Arguç, sandalye alabilmek amac›y-
la flu anda 35 kiflinin s›raya girdi¤i-
ni, bunun yan› s›ra ‹zmit Seyahat -
Kocaeli Halk E¤itim Merkezi iflbirli-
¤iyle verilecek bilgisayarl› ön mu-
hasebe e¤itimlerine kat›lacak en-
gelli insan say›s›n›n 125 kifliye ulafl-
t›¤›n› söyledi. Arguç, e¤itimler so-
nucunda baflta ‹zmit Seyahat ol-
mak üzere bütün flirket sahiplerine
istihdam yaratmak için çok ifl düfl-
tü¤ünü vurgulad›.

Sosyal sorumluluk projelerinin
firmalar›n bütçelerini etkilemeye-
cek kadar küçük oldu¤unu ve
önemli olan›n yürekli olmak oldu-
¤unu belirten Tursan Genel Müdü-
rü Hakan Orduhan; “Bir tekerlekli
sandalye yaklafl›k 500 TL ve küçük
çapl› firmalar dâhil her firma ayda
bir sandalye almaktan aciz ola-
maz” dedi. Projenin bir süreyle s›-
n›rl› olmad›¤›n› söyleyen Orduhan,
bu projenin ‹zmit Seyahat var oldu-
¤u sürece devam edece¤ini ve bir
sonraki projelerinin de y›ll›k tafl›-
d›klar› yolcu kadar ‹zmit’e a¤aç
dikmek yönünde olaca¤›n› sözleri-
ne ekledi.

Engellilere ‘engelsiz’ bir dünyaEngellilere ‘engelsiz’ bir dünya
Türkiye Sakatlar Derne¤i, ‹zmit Seya-
hat ve Kocaeli Halk E¤itim Merke-
zi’nin yürüttü¤ü proje kapsam›nda
her ay 2 engelliye tekerlekli sandalye
verilecek, ifl imkân› sa¤lanacak

DÜZELTME
∂ Gazetemizin bir önceki say›s›nda, “Turizm tafl›ma-
c›lar› dertli” bafll›kl› haberde yer alan “Bizim bafl›m›z
Baflaran Ulusoy” cümlesi, bir bilgi eksikli¤inden kay-
naklanarak sehven yaz›lm›flt›r. “Ayl›k geliriniz ne ka-
dar?” fleklindeki sorunun cevab› ise 800–850 TL flek-
linde olacak iken yine sehven 500 yaz›lm›flt›r. Düzel-
tir, özür dileriz.  

Ayd›n: Banliyö
hatlar› cazipleflti
∂ Kara Ulaştırması Genel Müdürü Talat Aydın,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın Gebze-Çerkezköy arasındaki banliyö
işletmesini Ulaştırma Bakanlığından istemesi ko-
nusunda şunları söyledi:  “Daha önce bütün ban-
liyö işletmelerini ilgili belediyelere devretmeyi
planladık. Ancak belediyeler buna yanaşmadılar.
Sanırım 4–5 milyar dolar yatırım yapılıp, banliyö
hatları para kazanır hale gelince bu alan cazipleş-
ti. Benim şahsi kanaatim bir kamu hizmetinin be-
lediyeye verilmesi yönünde olumludur. Ama bu
bir siyasi karardır, bu kararı ne TCDD tek başına
verebilir ne de belediye. Ancak hükümet bu yön-
de bir karar alırsa uygulamaya geçilir ve herkeste
ona uyar. Burada esas işletmenin kimde olaca-
ğından ziyade önemli olan hizmetin kaliteli veril-
mesi, halkın mutlu edilmesi, refahının yükseltil-
mesi, ulaştırma ihtiyacının karşılanmasıdır.”

Kamu kurulufllar›
krize ald›rm›yor

K
üresel kriz dünyaya dalga dalga
yay›l›yor; birçok ülkenin ekonomi-
si çökmek üzere, tedbir üzerine
tedbir al›yorlar. Bu kriz ülkemizde

de ciddi flekilde hissediliyor.
Krizden etkilenen özel sektör her gün bir

k›s›tlamaya gidiyor. Harcamalar›n› minimu-
ma çekiyor. Özel sektör bunlar› yaparken
kamu kurulufllar› kriz yokmuflças›na önlem
alm›yor ve harcamalara devam ediyor.

Bu kriz ülkemizde belli ki en çok ulafl›m,
tafl›mac›l›k sektörünü vurdu. Bu sektör
ayakta kalabilmek için büyük mücadele ve-
riyor. fiu an içerisinde bulundu¤um uçakta
bile daha önce ücretsiz verilen ikramlar üc-
retli verilmeye bafllam›fl.

Bu k›s›tlama tren, gemi ve uzun yol araç-
lar›nda da uygulamaya bafllad›. Oysa ‹stan-
bul flehir içi toplu tafl›ma araçlar› ‹ETT ve
ÖHO’leri ikram niteli¤inde tafl›d›¤› ücretsiz
seyahat kartl› yolcular› hala tafl›maya de-
vam ediyor. Daha önce kontrolsüz flekilde
verilen bu kartlara her gün bir yenisi ekleni-
yor. Oysa bu kart sahibi yolcular ne bir uça-
¤a, ne bir gemiye, ne bir trene, ne de uzun
yol araçlar›na ücretsiz binebiliyor. Bu veri-
len ücretsiz kartlar› ‹ETT de¤il de yard›m
kurulufllar› taraf›ndan verilse, reklam karfl›l›-
¤› desteklenip gerçek hak sahiplerine veri-
lirse, ‹ETT buradan gelecek art› geliri yine
bu tafl›mac›l›¤a kaliteli hizmet vermek için
kullanabilir diye düflünüyorum.

Göksal
PURTULO⁄LU

HALK OTOBÜSLER‹NE BAKIfi

Araçlar için hasars›z
çarp›flma laboratuar›
∂ Ortadoğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) -
BİLTİR Merkezi Hasar-
sız Çarpışma Test Labo-
ratuarı (Sled Test Faci-

lity) taşıt güvenliği konu-
larında ilgili küresel tek-
nik mevzuatına göre
testler (tip onayı ve diğer
testler) yapabilmeyi,

otomotiv ana ve yan sa-
nayinin AR-GE çalışma-
larında test ve mühen-
dislik hizmetleri sunma-
yı ve akademik çalışma-
lar yapmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede “Ulusla-
rarası Taşıt Güvenliği
Merkezi olmak” vizyo-
nuyla yola çıkan labora-
tuar, misyonunu “Küre-
sel Otomotiv Sektörü-
nün “kazalarda sıfır
ölüm” hedefine ulaşabil-
mesi için taşıt güvenliği
testleri yapmak, test ön-
cesi ve sonrası AR-GE
hizmetleri sunmak” ola-
rak belirledi.

Otomotiv Sanayinin gereksinim duydu¤u önemli Ar-Ge ve tasar›m altyap›lar›n-
dan biri olan Hasars›z Çarp›flma Test laboratuar› ODTÜ yerleflkesinde kuruldu.

Banliyö hatlar› el mi de¤ifliyor?

∂ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıkla-
maya göre, İstanbul’da faaliyet gösteren toplu taşı-
ma araçlarının ruhsatlandırılması ve kayıt altına
alınması işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açık-
lamaya göre 2009 yılın için ruhsat ve kayıt altına
alınma işlemleri kapsamında yer alan ticari mini-
büs, taksi ve dolmuş taksilere çalışma ruhsatname-
si ile tüm servis araçlarına da güzergâh kullanım
izin belgesi alımları, yoğunluktan doğacak olan
mağduriyetlerin önlenmesi için 31 Ocak 2009 tari-
hinde sona eriyor.

Toplu taşıma 
esnafı dikkat
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